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ΡΒΕΡΑΓΟΕ 

ΤῊΙΒ ἰ5 ἴῃς ἰαϑὲ πὲ οπα οἵ {πε ἴουγ σοπιρδηΐοῃ νο 1 Π165 

ἴῃ νη οἢ 1 ἤανε ῥριοροβεά ἴο ἰταηβϑίαίς ἴῃ 6. ψοσκβ οὗ 

Χεϑηορῆοη. μὲ Πιϑί, οοπίδίηίησ ἐἰείρημζεα, ΒοοΙς5 1. 
8Δη4 11. (νοι ἰογπὶ ργϑδοίϊοϑ!ν τῇς δεφμεῖ ἰο ΤὮιον- 

ἀ1465), ἰορεῖμεῦ τὰ τῇς ΑἹ παδαςῖς, νὰ ῬυὈ] σε α ἴῃ 
[ὃρο. Τῃε6 ϑβεσοοηά, σοηίαϊηίηρ (ῃ6 ἥν ταπιδίηϊηρ 

Ῥοοκβ οἵ ἴῃ6 ᾿εώφηζεα (νυν Ὡ]οὮ σοηϑεϊπίς τη6 7} οζζ216 

ΤΠ Ζρίουν Ῥύοροῦ), δἱοηρ ἢ ἔουγ οὗ {π6 τηΐϊποῦ γοσΚ 
σοσηπηοηΐν αἰἰρυίεα ἰο Χαπορῇοη : δε “Γ΄ ρεείίαπς, τὰς 
οάέν οΥ ἦε Αἰ ζἠορῃίαρς, (6 Φοζεέν ο7 {ζ6 7, αερααο»Ιο, 2715, 

δη6 [6 ραπιρηϊθι οὐ Δ᾽ ευδηλέός, οἰ μεν 58 θη {164 ἤζαγς 

αγαΐ ἤεω7ι5, ἀρΡεαγεα ἰῇ 1892. [Ἃ}ἢ {ὰ6 ρίείασε ἰο ἰδαΐ 

νΟΪ 6 1 δχργεϑϑεα ἃ ἢορα οοηοδγηΐηρ ἴῃς οοηίξηίςβ οὗ 

[Π6 τεηηδίηϊηρσ ρογίίοη οἵ τὴν νοῦ νϊοἢ, 845 δύ 85 (ἢϊ5 
16 ρεηυττηδία νοϊατης 5 σοπορίηξαά, 1 δηλ δ ἰδεηρστῃ 

αΌΪς ἰο Πι||Π]. Τῆρεα 511 γαπιαίῃηϑ ἃ πα] νο]πΊ6, ἴο ΡῈ 

ἀδθνοίβα ἴο Χαεπορῃοηβ ἰοηρσαβί, δηα ἴῃ ϑοπηα τΓαβρθοίϑ 
τοδί πηρογίδηΐ νοῦς, τῆς Ονχγοῤαεάίζα, οὐ Ξαάμεαζίον οΥ 

(γγης (ἴῇς ατααῦ), σῇ ψν1}1,1 {πιϑῦ, σεα τῆς Ἰσδί οἵ 

ἄαν Ὀείογε {π6 σεηΐαγν ἢ85 επαεά, 
.ΔΑ8 ἴο ἰῆς δῆαρε ἰῇ ψῇῃϊομ τῆς ρύεϑεηΐς νοϊππηε 15 

ἰσϑιιθά, ἃ νγογά οἵ εχρδηδίϊοῃ 15 ρεθδρϑ τεααίγεά. Τῆς 

[αςξ 15 ἰδὲ ἀπτίηρ ἃ ριοϊοηρεά ρεηοά οὗ βίγαυρσοὶςα δηα 



νἱ ΡΕΒΈΕΞΚΑΟΘΕ 

σοητοοη ἰπ [6 ρύεϑϑ, ἃ δδ5 ἱπηιαἰθαά ἐς Ὀεμανίουτγ 
οἵ αριοσδα 2727᾽»21710Χἀ4, ΟΥ Βογὴβ ϑισ Ὠαγ ]6. ΟΥ̓ ΔΏΪΘΠΊ, 

[πογϑϑϑίησ ἴῃ ὈῈΠΚ δηα τ] ΠΡΙ γηρ Ὁν ἃ ρίόσαϑς Κηοννῃ 

ἴο [6 ὈϊοΪορίδέ 85 ϑίτηρίε οὐ Οίπαιν ἢβδϑίοη ; δηα ΟΜ 
ὈΥαϑθηΐβ 1{56} ἴογ βχϑδηγηδίίοη 1. ννο ργδοίοα!ν 1η686- 

 Ρεπαθηΐξ ρϑγίδ. 
Τῆς ἤτοι οἵ ἴῃεβθε Ἵοπίβίηϑ {πε 50- 8} 1ε4 ϑοογϑδίίο 

ΓΙηΡΒ : τῆς “7 έγεογαδεέζα ἀρὰ τμ6 (ροββίθὶν βραγίοιβ) 
. “Ἵοίοργ, [6 Τεοηογαζο δηα [ῃ6 5. γηηῤοσῆθ7), αἰοησ ἢ 

τῇς “Π7Π͵εγο, δῷ ἱτπιαρίηδιν σοηνείϑαίϊίίοη σοπηαποίεα ἴῃ ἃ 

4ι.851- ϑοοζαίς τηϑηηδύ οἡ {δα ἰορίς οὗ “Τγήαπην." Τῆς 
βεοοηά ρᾳτγί πο 465 τῆς ἰῆτεαε τεγηδίηϊηρ πληοσ ΨΟΥΚΘΒ, 

ϑΠἰοἢ ἰγεδξ τεϑρεοίίνεϊν οὐ ἐς ὑζαςσε, οἵ με ἀυίίεβ οὔ α΄ 

ΟΘεηογαῖ 97, (ασαίγγ, αὐτὰ οὗὨ ἰῃς Ζογϑο ἀγα Ζ]ογεαγματις Δ 

(δες ῥγείαςε ίο Ραζί [1.). 
Τὴ {86 ρδιίίοαϊαῦ ρογίοῃ οἵ ἴῃς Χεηορμοηίίης ντῖῖ- 

ΪὩρ5 γεριεθθηξεα ὈὉγν Ῥαγί 1., [ῃ6 οἰπάεξηΐ 15 σοηϊοηϊεδα 

ἢ τϑην ἰηξεγαβιίηρ ῬγορΙ π5Β. ὙΠεῖδ αύα (ς 6 γαὺν 
δηά αγιϑεῖς ναῖπα οὐ {π6 βενεγαὶ ἐγεαίβε ; [ἢς δὲν ϑβεῖς 
σαρϑοῖ65 δηά ἰηνεηςνεηθθβ οἵ τῆς δυΐῃοῦ ; 15 δἰδηά- 

Ροϊηῃΐ 85 ἃ ρῃ!η)οβορῆε, 116 πηδίη ααδϑίίοῃ σοησ ΘΓ] ηΡ 

[Π6 τ] δηῃά {86 Χβηορποηίο δοογαίθϑ ψν}}} ὈῈ αἰγθοῦν 
ταἰϊϑοα : γῆ δέ 15 {Π6- νου οἵ ΧἜπορῃοη β ἰαϑποὴν} ννῆδί 

ἀεάποίοη 85 τεσαῦ5 {π6 γα Π|]|Π655 οἱ ἢΪ5. ρογίγαιαγα 
πιιϑδὲ ΡῈ πιδάς ἴού [ῆς δυίποι᾽β [ἀ!οσνηοίαθυ ἢ ναί 15 
ΧαΠορἤοτ 5 ρείβοηδὶ εαπδίίοη ἢ ΤῊϊ5 οοηῃϑιἀθγαίίοη ΔΡ- 

Ὀ]165 ἰῇ ναύνίηρ ἄερτααϑ, 1{1 δηλ ηοΐ τηϊβίδκαη, ἴο 41] [ουΓ 

οἵ {ῃξς δοογαῖίίο νυηρσθ. 1 Πα ρῥιοροβεᾶά δ οὔξ {{π|6 ἴο 
[5θγί, 85 θδαγίηρ οἡ 10,8 ὈΓ6Γ εϑϑαν δης 164 {πΠ6 ϑοοζαξος 

ογ Χεμοῤἧο, πὶ σμεῆν οντηρ᾽ ἴο ννδηΐ οἵ 5ϑρᾷοε ἀβϑίβίεα. 
Τῆα οζαάεηΐ ψν1}], ποννενεῦ, Πηα, 1 Βορεα, ποῖ οἷν ἴῃ τῆς 

{ΓΔ  5] αἰ οη5 ἐπεπηβοῖνεϑ, ας Πιγίμοσ ἴῃ ἃ Οὐηοροοίμς οὗ 

Ζοῤίες ἰτεαϊεα οἵ ἴῃ {πε “Μορμογαιζαᾳ δηὰ ἃ βϑομηθννῆδί 

οορίοιβ ἡπᾶδχ (5.:}. δοεγαΐδδ), ϑαίϊποίεης τηδίθγαὶ οὐ 



ῬΒΕΕΑΟΕ ΨΙΪ 

ΜΏΙΟἢ ἴο ἰού ᾿ἰβ. οὐ σοηοϊΠϑοηβ, πη ίασϑεα Ὀν {6 

ρῬαγίϊσαϊαν νίενν οἵ {μς πιαίίευ νυν σῇ { δρρεη τῆνϑεῖΐ ἴο 

ΠοϊΪά. Α διγίδεῦ φαδϑίίοη οὗ ἰπίεγεϑί ἰ5 με ἀἰβοονεῦν οἵ 

[8 “δύοῆίο " τλδῇ (τί ἀρχικός ,). ΤῊϊΪ5 ΡγΟΡΙ6πι, ἱποίάδηί- 
ΑἰΪν οδἰαγίςα 1ὴ [πε Οὐδοογοηηζοιές, 15 αἀϊγεοιν ἄφαὶϊζ συ ἢ 
ἴῃ (6 47}21279, δῃά νν1}1] ΡῈ ἰουμά ἴο ὃὈς {τεαϊβα Ἂχδϑιιϑί- 

νεῖν, αἴξαγ [δε νψητοῦβ ον τηδηηθύ, ἴη ἰῃ6 ( γοῤαεάζα. 
ΤΏ ἱπιρογΐίδηςα ἰαϑίϊν οἵ τῆς ομδοοηο»Ζο 5 ἃ5. [6 βαγ]θϑ 
γΟΥΚ γα ροββϑεθβ οἡ ἐπομδελοίαί Π7αρμαρεηηδη, [6 ροβίζοη. 

οἵ {με ψἱΐα, δῃ 50 [οσίῃ, οδὴ μαγάϊν ΡῈ εχαρσεγαίβά : 

ΠΟΥ δραίΐῃ σϑδῇ [ῃδί οἵ ἴῃς .5.7),7,ω22057147721, ΝΥ 1 ἢ αἴ οἤοΕ [ΓΟ ΠῚ 
8. Πτούαῦν ροίηΐϊ οἵ νίενν, δῃὰ 85 Ὀεαγίηρ οἡ [68 ομαγδοίθγ 

οὗ ϑοοζδίθϑ, ργεϑεηΐβ τηϑν ροίϊηΐβ οἵ 1πίδγαϑί. 

ΛΠ τεραίά ἴο πε νοῦκ οἱ {τδηϑίδίίοη (δηά ἴῃ 

ῬαγίοααΓ ἴο τὴν. τεηάεγίηρθ οἵ [6 Οὐοοροληζος δηά 

5 7),7205224722), 1 Τῆδ Ῥεσῆαρϑ 6 ρειπ θα Οἤσ6 ΤηΟΥΕ ἴο 
ἄταν αἰϊεηίίοη ἰο ψνμδὶ 1 νεηζαζεα ἴο βεῖ ἔογί 1π ΤΥ 
οὐ ρΊΏΔ] ργείδοα 85 σοηϑυ τ αἰηνρ, ἀραὶ ΠΌτα ρεγβοηδὶ ἀθῆ- 

οἰβδηοίθ5 οἡ ἐῃς ρει οὗ τῆς ἐγαηϑίίου, [μ8 πηδίη απο] {65 

οὗ τεργεβεηξίηρ ἐμε ξένε οἵ Χεπορβοη---ἰπδὲ ἰ5 ἴο 88ν, 
ἢΐ5 ᾿πουρδὲ δηά αἰοξίοη----ἰη ἘΠΠΡ 58. τὶ ποὰέ ἐγανεϑίν οὐ 
[δ᾽ ραν. [1 ταίδγ ἴο ἰῇοβα γειηδύκβ ἀρϑίῃ, 11 15 ψ ἢ 
8. Ῥαίηι] σοπϑοίουβηβϑα ἰπαΐ, ἰογ ψημδίανευ τεαβοη, (ἢ6 

ἴνο νεῖβϑίοῃβς ἴῃ αααδϑίίοη (8411 ἰαπγχεηΐαρῖν ἴο τεργοάπος 

τῆς σῦς πραρο οἵ [δεϊηρσ,, [Π6 οοἰουῦτ, Πανοιῦί----Ο 411 11 

ναί οἠθ ψ]]!-----αἸδι!ησξῖνε οἱ [Π6 ογρίηδὶ σοπιροβί!0η8. 
Ῥεγδρ5 1 15 [δι [6 ρεύβοῃϑδὶ ἀδποίθποίαϑ αρονε Ὠϊηϊεά 

αἱ ανε ἱπούβαβεα ἰηβδίεδα οἵ [βϑϑθηΐϊηρ, 85 ἴῃεν δϑῃου]ά 
Ὀν τἰσῃΐβ, ἢ γεαῖβ ; ρεγῆαρϑ [ἢ15 ἔγρε οἵ {γδῃβί δίῃ, 
νυ ὨΙοἢ, (ΟΙ]οννίηρσ τὰς ἰαῖες Μαρίου οἵ Β41110] (σοι ας 

αδφρῖ5), αι ἴῃ ορεάϊβησε ἴο ἢϊ5 σοποερίίοῃ οἵ [6 ἰδϑδὶς 
ἱτηροϑβεά, ἱ σοπϑδοϊοιϑὶν αἰπγχεά δ ([[ ννὰβ ἴο 6 “ἃ νεγϑίοῃ 

ἴτὰ6 δἴ οὔςσβ ἴο [ἢ 5δθδῆ88 δῃηά βρίπξ οἵ ἴῃς οὔρίηδὶι, δῃπὰ 

αἱ τῆς βδϑγὴβ {ἰπ|6 γεδαθ]8 85. δὴ ἘΏρΡ] 50 Ῥοοΐκ ἢ), 85 

ν 
ὶ 



ΉΣ ῬΕΕΕΑΘΕ 

Ρρίονεα ἴῃ [8686 ἴνο σϑ865 τῇοζγε ἤδη 588 }}ν 16] δίς 

[ἢ τὴν Ὦδηάϑ. 

ὦ φίλοι, οὐ μὲν ἐγὼ τανύω, λαβέτω δὲ καὶ ἄλλος. 

δ δαΐενεν. (εξ εχρίδπαίίοη, δὴ δροΐίορυν, 1 ἔξεὶϊ, 15 
ἄμε ἴο ϑοπηδείξίηρ δηάα ἴο ϑβογηεροαῦΥ, ---ἰο {πε 2 Ζς 
")ωαρεδος αβϑαγεαϊν οὐ Χεηορποη δηά οἵ [15 πηδϑβίεγ 
σοοδίαϑ---ἰο [ες (εξηΐὰ5 οἱ Ττδηβίδι,.οη----ἰο (ἢ6 Ὠίσἢ 
[464] οἵ ες σύεαῖΐ ἘΞηρ] 5 ϑοποῖΐαγ, νοτ 1 ἀειρῃς ἴο 

ΓΕσΑΙ 85 ἴῃς “οἡ]Ὲ Ῥερσείζίεγ " οὗ εβθε νο]ππΠΊ68. 

Δϑ ἴο {86 Οξεογιοηεζος Ἰηαἀθεά, [αὶ ἀοϊ!οαΐῖας. δηὰ 

ουγιοιϑὶν - γοῦσρῶς ( ϑοιηθννῆαίς. πἀπενεηΐν -εχεοαίςα) 

Ρίβος οἵ ψογκηγδηβῃ!ρ---ανεη 1{ ϑογῆα νίοίθησα ἢδ5 Ὀδβϑη 
ἄοῃε ίἰο {πὸ Μαβε οἵ Χεπορῆοη, ποὺ σίξαΐ τηδίζεύ: 

“«Ομεῖ ἄτεοο ἀοϊοϊβϑίσηο αὶ βοανίββδίσηο βογίϊἴογε "ἡ (88 

ΑἸΡΕΓῚ νυγοία ἴῃ τείεγεηος ἴο 15 νυν {τΓεδί!56).----ῇ ]} 
σαγνίνε 1. ϑοηηθ οὔθ δοοῇ οὐ ἰ͵ἰδίε, 1 νεηΐασγε ἴο δυς- 

Πγῖσ6, σομηρίηϊησ {π6 σἰγεησίῃ οἵ [1δηάοῦΓ νι [δε 

πηδῇεοίεπηεθα οἱ (ονΐεν δηά {ὴε σμδίμη οἵ Ἀποκίη, 
Μ011 σοπα ἴο ἄο ἰῃΐ5, [εξ τποϑδὲ ρύδοθῖι! δῃά αγε ϑεϊς, ἃ5 
ΓΩΔΏΥ ΟἿ ς5. να πιαϊηἰαίηεα, οἵ ΧΕΠΟΡΠΟἢ 5. ΨΓΠΙΏΡΒ, 

ΠῚ] 1π5{ςα. 
Ι τέρα ἰὸ 6 δγεῥοδημηε 1 15 αΙΠογεηΐ. 

δα ἴο ἤδανε ἰδιϊθβά ἴο τεργοάπος τῆς δυπΊοιγ οἵ ἃ 

δίγδηρε δηά δηίίΐαυθε ρεορία Ὠιιπιούοιιϑὶν πᾶν ΡΕΓΠΔΡ5 
566 ΠῚ ρδίάἀοπμαρίθ, Βυΐ τὴν (του ]α 15 οἵ δηοίμαϑγ βοσί. 
Τι 15. ποΐ 50 πιιοῆ ῃδὲ {πε Μιιθε οἵ Χρηορδοῃ 15 {{κεὶν 

ἴο Ὀ6 ἰη]υτεά ἴΔ δυο ἃ οδθε, νηοῦ νου θὲ Ῥδά. 

ΘΠΟΠΡὮ, 85 ἰπαΐ ἰἢε6 ἱπῖιᾶαρα ἣξ αδθϑίρῃβ ἴἰο ἄταν οἵ 
σοοζαίοϑ 85 ὑβεη αἰβῆριτγεά---ἃ ννούβα ἐν] ; οὐὁ νσούδί οἵ 

411, [ες ταρυζαίίοη οἵ τς ρῃ]οβορῇθυ Ῥδβγηϊγομθα. 50 
στεαΐ βϑδείηβ ἴο π|ὲ ἴο ὃς ἰῇῆξς ἀδῆρει οἵ τεπαδγηρ 

οὐ ἄο]ν ἴῃ σοπιπ]οηρίαος ΒΡ] 5 βαγνίηρδ νυ] ἢ 1η [ες 

οὐ σίηδ] αταεεὶς δε ρἰεαβαηΐ δηά Ὠππιοοιθ ἐπουρἢ ᾿ς 



ῬΒΕΒΕΑΓΟΕ ΙΧ 

Δη4 ψνη]οἢ ἢᾶνα ἰπαεεά, ἴο πὶν ηἸϊπᾺ, 838ὴ εοῇο οἵ {ῃε 
Ὑ68] δὴ. 10 5817} πρ: ἰ νου] Ὀ6 ἃ οίξεξ εὐΟΥ ἴο 
ἰαἶκαθ. Χεπορθοηβ ατγαγηβεϊβαίίοη οἵ ϑοοζαίεβ δῃά {δε 

Γαοϑί αἵ τῆογε ἤδη 115 ργείεηαθα ψοσγίῃ ; ρὨΠοϑορῆείβ αἵ 

Ὀίαν. Βαΐ ἴο πιϊδίακβ δὴ δηρ]οῖϑεα χέσψαμ 7 οἵ τῃςε 
ΧοΠορΒοηίίηα δυπΊιουγ ἰοῦ ἃ {τι86 οπαγαοίεγίβαϊίίοη οὗ 

[τῇς Ὀεϑδί δηᾶά νψίβεδέ οἵ πῆρ σννοιἱά θῈ νούβθε [ἤδη ἃ 

οδἰδυμιίν----ἃ σαἰ απηην. 
ἼΠε ἰοχί νηοῦ 1 να [ο]]οννεά ἰ5, ἂ5 αϑια], ἰμαΐ οἵ 

1ῃὴ6 40Ἰ1110 «ἰεγεοίγῥα οἵ ἀὐϑίαν ϑαῦρρε. [1 ἄἤᾶνε, ] 

Ῥεϊίθνε, ἴῃ 411 οαβϑεὲ5 ποίβξα δὴν οσοδβίοηδὶ αδνίδίζοῃ δ 

της Ῥοίίοηι οἵ [ἣς ρᾷρε. 

[τασδὶ ἤδτα Ἔχρύθϑϑ την ΟὈΪ σδίίοηβ οησοα ἀρϑίη ποΐ 

οἷν ἴο τῇς ρονε-παιηβδα εαϊῖοῦ δπα οοτηπιδηίαίοτῦ 

τὨγοπρῇομί, Ῥὰϊ ἴο τϑην οἰμϑίβ : δπιοηρ [06 τῆοσα 

δοίης ϑοροΐαῖθ ἴο ϑορηριάο δηά Ζειης; ἴο [,οἱ15 

Ἰϑηδοτῇ; ἴο ΚΑ. Κ͵αηθγ δηά 1.. Βγοι θη Ρδοἢ ; ἴο 6. (, 

(ορεί δπά 5 “ γοδοῤοργαράζα Δ εηορῤὝορίεα 1 γὼ Ὀ8΄- 

εἰσ! τὴν ᾿ηἀερἰεά, 85 4'5ο ἰο ἐπε “πμαῤδοία Δ ἐπορἠομέφα οἱ ὰ 
816 πεν οἱ [ἰς [1πη68] ἀεβοεηάδης ἴῃ Π υἱοῇ ϑοθο υβἢΙρ, 

1.1. Ἡατίπιδη ; ἴο Δαδὶρεγὶ κοασπείία, νοϑβα ἰαπιοιῖβ α15- 

βουίδίίοη ὧδ λοποῤῥορίής [7χία 15. 5111] τὴν τηδίηβίαν ; ἴο 
Ατηοϊά παρ, οβε νίανν σοποούηίηρ {Π6 δ᾽. 7)7,η20.5114722 σο- 

ΠΥΓῚ5 Τὴ6 [ἢ ΠΊΥ Οὐ ; ἴο (ὐ. ΘοθΘΩΚΙ ; δῃηά ραϑϑϑίηρ οἡ ἴο 

τηοάρφγῃ {{π|65, ἰο Καΐὶ 1ποῖκο, το Μ. ϑοθβῃζΖ, αὶ Κι δαὶ 

106]. [1 αϑίϊν, θαΐ τοί ἰςξαβί, ἰο 8 οὔε πιδῇ ννῆο, δρϑζγί 

ἴγοπλ ἢΐ5 οἴπεύ {{{|68 ἴο [δ ῃη6, 85 σεγίδιηἷν ατηοηρσϑδί Βησ- 

15 βομοϊαύβ ἀδϑεύνεα Ρεϑὶ οἵ Χεηορβθου---6 ἰαίε Ὁ ζ, 

ΗἩπρεῦὶ Ἡοΐάεη. [{ νου]Ἱά Ὀὲ οιξοῖ ρίαοβ Ὦθγεα, ρεύ- 
Ὦαρϑ5, ἴο τεοοά ἰῆβς ἀερὶ (αδίίηρ ἰτοπὶ εαὐὶν ΚαΡΌΥν 

ἄδν5) ννῃϊοῆ 1 [δε] ἴο οὐε ἴο {15 ἰαρουτ-] ονίηρ οὐἹς 

Δ ηα Κιηα [πΠεπᾶ, Ηϊΐ5 οαύεα]! εὐϊίοηβ οἵ τς Οδεοῖο- 
γ722οές, [6 Φίτεγο, αιὰ (γγοῤαεαζα ατα ἴῃ Ἔνεῦν οάν᾽ 5 ἢδηάϑ. 

Οἰμείβ, 85 Ψὰ δορεά, ψεύε δϑοοῇ ἰο ὃς ἰογπῃοοπΐηρ. 



Χ : ῬΡΕΚΒΒΑΟΕΣ 

Μουζηθα]ν 1 τγϑαῖ θεὲ ἰδ Τ οδϑὴ ἡδνὲῦ ἀίδουθθ [ῃ6 

ΡΓΟΌΙεη5 οὗ ἰῇς Χεπημορδοηίίης ψυίτίηρθ ἢ γ. 
ἩοϊΪάδῃ δὴν πιοῖς, οὐ ποίε δε Κιηαάϊν δοοθηΐβ οἵ ἢΐ5 

νοΐςΘ. 
ΤῊ τῆϑὴν οἴπεῦ βοῃοΐαιβ ἰῃ [5 σοιπίν οἵ ἴῃ 

Απηθγίοα οὐ οἡ {86 (οῃπίίπεης  ἤᾶνα πδίαγα!ν την 
ἄερί5β. Τμεθε 1 ἤορε 1 ἢανε δοϊζηον!εάσεα ἴῃ {πεὶγ 

ῬΙΌΡΕΓ ΡΪδοδ5. 
Το ὝΑτοίε5 δ ͵θζογν 970Γ'. (Ογέέοό δῃὰδ ῥέαίο, ἴο 

Τονεῖῦ5 δίαίο απὰ “ΑἸ γέξίοζα,; τὸ Ζε]1ε 5 ϑοοζαίΐες (τὰν 

βαϊοηῃ ἰ5 [ες ΕΠΡΊ5ἢ ἰταηϑίαιίίοη ὧν Οϑννδ ἃ δἰ ςἢεὶ, 
68); ἰο Με. Βιυβκίη δηῃᾶά [᾽ϊ15 διόζοϊίζεοσα αξέο»η7Ρ, 

νοἱ. 1.; ἴο τ, ΑἸ τεά Οτοίβει ; ἰο .. Ηδξητῖν δοΐκβοῃ ; 
απ ἰο Μη. . 1,.. Νενγμδῃ, 1 δὴ ἱπάερίεά ἴὸσ [4δδϑ5 
νοεῖ ουὐὐ ἴῃ βοὴ ρϑίΐ οἵ οἰμεύ οἵ ἴῆ8 ἡ ρέγοαϊεοζζολι. 
1 οδῃηηοῖ δὲῪ Ποὺ πηίδὴν οἱ ἰῆς ποίίοῃβ 1 δηϊθγίβϑίη 

σοποργηίηρ ϑοοίαίεϑ δηά {π6 βορῇϊδίβ αύε ἀδεηνεα [ΠῸΠῚ 
ΤΥ οἷάεϑδί {Πεππὰᾷ οὗ 811, Ῥγοίδβεβογ Ἡδητν ϑίάρνίοϊς ; 

ποΐ παῖ 1 ψοι]Ἱά βεεὶς ἰο ἰδίμει οὐ 580 δχϑοΐ ἃ δίηϊκεν 
ΤΥ βοιμενδὲ περυϊοῖιβ σοποδρίίοηϑ. 

Ι ἢᾶνε οηος δραίῃ ἴο μδηῖϊς δηοίμεν ἰπἰϊπιαῖς ἔτθηὰ 
ΘΠ ἰούπιεῦ οοἸΐεαρας, Μή, 5. Τὶ. Γγντη, ἰοῦ Παρ δηὰ 

δησοουταρεγηθηΐ αἴζεῦ τοδάϊησ ἃ ρογίίοη οἱ {ἢ15 νοϊαπης, 

(ἢἣς Ξξωρορμε. Μύ. νη 5 πιδϑίεγν τεηάθγίηρ οὗ 
οογίαίῃ ἀϊδίοριθβ οἵ Τιιοΐδη σίνε σοηϑίδγαθὶα νγεῖρῃξ ἴο 
Ὧ͵5. οὐ ἰοἰθπιθ, νι οἢ, [Ὠγουρ ΚΙηα]Ιη655 οἵ ἡδίυγα δηα ᾿ 
τηοάεβίν, ἢῈ νὰβϑ αἰβροβεάῖ ἴἰο τῇακε, 1 {μϊηῖ, ἴοο 

ΟΡ(ΙΠ15{16.Ψ 
Α5 Ῥεΐογε, θοπε οὗ [ἢδϑε ρείβοῃδὶ ἀδρίβ δε αἱ δἱ] 

Θ481] ἴο μι 1 οὐε ἰο Μύ. 1. κ. Μοζίεν, [μδΐ [π|εηά 

οἵ [πΠοηάς, ῆο οὔσα ἀρϑίῃ ἴῃ {δε τιϊάϑί οἵ ἢϊ5 οὐ ἴαῦ 
ϑανεγου ἄδην Ἰαρουτ5 ἢ85 ἰουπά {6 ἴο τεδά τῃτοιρῇ 

δη ἃ ογἰοῖβε δηά σούγεοῖ ἀνεγγίμίηρ σοηίαίηεα ἴῃ [ἢ15 
ραγί οὗ τὴν νοϊαμηθβ, πλοῦ ἴο 15 ἱπιργονεπηβηΐ, 



ῬΒΒΕΑΟΘΟΕ ΧῚ 

[ταἶκε ἰῃ15 ορροτγίαηϊίν οὗ {μδηϊκίησ ἰποϑε τεαάθίϑ 
Κηοννῇ οὐ πηκηονη ἴο τὴς Ψῆο μάνα αἰγεαάν Ῥεθη ροοά 
ΘΠΟΠΡΏ ἴο ίανοιν τὴν ἔνο [ογπιο νοϊαηλθα νυ {πεῖ τ 

ογοἰσ. [1 ἤορε ἴο ρίοπί 5111] πιγῖποῦ Ὁν {δεῖν 

ΟΡΙὨΪΟη5, απ ρούῆδρθ ἴο τηβῖκε [6 γαηγδίηϊηρ νο] ΠΊ6 
βοηθῇ αΐς νου εγΓ οἵ οοτηπηεηάαδίίζοη [ἤδη [6 ρῥγαϑεηΐ. 

ἘΑΒΙΈΜΕΚΕ, 7αγαγ, τὅ97. 



“ 

“ 



ῬΒΒΕΕΑΘΕ 

ΟΟΝΊΤΕΝΊΤ 5 

ἸΝΤΒΟΌΠΟΤΙΟ»-ο--- 

ξῷ 

ΟΝ ΤῊἙΞῚ 50Ο-ΟΑῚ 1.0) ““ΘΟΟΒΑΤΙΓΟ ΝΝΕΙΤΙΝΟΘ᾽ ΟΕ ΧΕΈΝΟΡΗΟΝ 

ΤῊΝ ΜΕΜΟΈΒΑΒΙΠΙΑ : : 

Α ΟΟΝΘΡΕΟΤῦΚ ΟΕ ΤΟΡΙΟΘ ΤΕΒΑΤΕ. ΟΕ 1Ν ΤῊ ΜΕΜΟ- 

ΒΑΒΙΠΙΑ 

ΝΟΤΕ ΟΝ ΜΕΜ. 1. 1. 9-61--- κατήγορος 

ΟΝ ΤῊΒ ΡΕΚΒΟΝΑΙ, ΝΟΤΕ ΙΝ ΤῊΕ ᾿Απομνημονεύματα : ΗΟ 

ι5 Εὐτηυθεμῦυϑὴ (τὴ ΒΚ, ΤΥ.) 

ΟΝ ΤΗΕΒΕ ΒΕΙΑΤΙΟΝ ΒΕΤΆΨΒΕΝ (ΧΕΝ.) ΔΡΟΙΟΟΥ ΑΝῸ ΜΕΜ. 

ΙΝ, νι]. 

ΤΗῊΗΕΒ ΟΕσΟΝΟΜΙΟῦΒ 

ΤῊΒ ΤΕ ΟΤΟΕΕ ΟἹ ΤῊῈ ΟἘΕΟΟΝΟΜΙΟῦβ, ΨΙΤΗ ΑΝ 

ΑΝΑΙ 515 ΟΕ ΟΑΡΡ. 1.-Υ1. ΑΝῸ ΟΑΡΡ, νΙ1.-ΧΧῚ. ([ῃ68 

ἀϊβοιββίοη Ραίννβεη ϑοοζαίεβ απᾶ Ἰϑοβοιῃβοῇι8) 

ΤῊΕ ϑυμροϑιῦμ Π 

ΟΝ Α ΓΕΕΒΤΑΙ͂Ν ΡΑΒΑΙΠΈΙΙΘΜ ΒΕΤΕΕΝ ΤῊΒΞ ΟΥΜΡΟΞΘΙΌΜ 

ΟΕ ΧΕΝΟΡΗΟΝ ΑΝῸ ΤῊΝ ΘΥΜΡῬΟΘΙΌΜ ΟΕ ῬΙΆΑΤΟ 

ΤΗΝ ΗΙΕΒΟ 

ῬΑΘΒΞ 

ΧΥν 

ΧΙΧ 

ΧΧΙΙ 

ΧΧΧΥΊΙ 

Χ] 

ΠΧ 

ΙΧΧῚ] 



χΧιν ΓΟΟΝΤΈΝΤΘ 

ῬΑΟΕ 

ΤῊ ΜΕΜΟΒΑΒΙΙΙΑ, ΟΕ ΚΕΟΘΟΙΙΕΟΤΙΟΝΒ ΟΕ ΘΟΟΒΑΤΕΘ--- 

ΒΟΟΚΊ.. : : Ε ᾿ τς Τ 

ΒοοΟΚ 1]. ᾿ ᾿ . ἱ : 28 

ΒοΟΚ [Π|. ἢ : : ; ; ὅο 

ΒΟΟΚ ΙΝ. : ; : : ; 130 

ΤῊΞ ΑΡΟΪΟΟΥ ΟΕ ΘΟΟΒΑΤΕΒ : . ες 1823 

ΤῊΞ ΕἸΟΟΝΟΜΙΩ͂Τ : ἃ Τ͵τδδίῖθθο οὐ [ῇ6 ϑοίθηοθρ οἵ [ἢ6 

ἩΙΙΒΕ ΠΟ] 1η [Π6 στ οἵ ἃ Ὠιαίορις.. . 107 

ΘΥΜΡΟΒΙΌΜ, ΟΚ ΤῊΒΞ ΒΑΝΟΌΕΤΥ ; ; ες 201 

Ι : ΙΒοοῦθΘ οὐ [968- ἩΙΕΒΟ, ΟΚ “ΤῊΗΕΞ ΤΎΒΑΝΤ᾽: δ᾽ ΙΒΟΟΌ 56 19 

Ροΐῖς Ἀπ|6 ; ᾿ : τ» ἢ ἢ ΣΞΕῚ 

ΙΝΡΕΧ ; , ; ᾿ 5 ΟῚ 



ΟΝ ΤῊΝ ΞΟ-ΟΑΙΤῈῚ) “ΘΟΟΒΑΤΙΟ ΥΥΒΙΤΙΝΟΞ᾽ ΟΕ ΧΈΝΟΡΗΟΝ 

ΓΗΒ ΡΥΓΟῸΡ 1ῖἢ απδϑίίοη πο] 65. [ΙΟῸΓ ΠΊΟΓΕ ΟΥ 1655 4164 
ΟΟΙΠΡΟΒΙΠΠΟη5. ΜΏΙΟΏ ΔΡΌΡΕΔΓ ἴῖῃ [86 οϑῆοη οἵ ΧεηοΟΡρΠΟἢ 5 
ὙΓΠΠῺΡΒ ὁ ἃ5 βδραίδίθ ὑγουΐςβ, τα ἀϊ ]ομΔ}]Υ Θητ166---- 

1. ᾿Απομνημονεύματα3ϑ (οΥ εγμογαξέζἑα, ΘΟΥΛΥΛΟΏΪΥ 50. οδ]]θα ; {μαΐ 15. ἴο 
58, ““ΜϑαπΊΟΙΓΒ ̓  ΟΥ̓ ““ ἘΘοοΠΘοίΊοης ᾽᾽). 

Ἰ. ᾿Απολογία Σωκράτους (8. ῬατΑΡὮϊΕΣ 77,1 αἰογόγες ΟἹ ,δοογαζες, νυν ]ο ἢ, Ἔνθ 
11 5Βῃοι]α 6 βρυγσουβ, 15 ΒΟ ΠΟΥ ΟΥΟΥΠΕΙ οἰοβοῖν σοπμηθοίθα ψ 
τῆς 17ε»ηογαδ: 1 α]. 

11, Οἰκονομικὸς λόγος οΥ Οἰκονομικά (8, ἰγεεῖί58 Οπῃ Τονδελοζά γεαριαρεηεηέ, 
Ὦθγθ δηϊ|ε4 Ζ 26 Ξεοπογεῖ5). 

ἵν. Συμπόσιον (126 δ, γηεῤῥοἌτη72). 

ΤῊ νο ἰαδί παηβα, ψμδίθνευ. {π6 1] οὐἹρῖπαὶ] τα] ]Οἢ 
ἴο ἐδοῦ οἴει δηᾶ ἴο ἴῃς “7ειογαὀῖίἤα,5 ἀγα, ἴῃ τῃ6 58ᾶρ6 

1.ᾺΑ5 Κηονῇ ἴο επιείσαβ Μαρηθβ; 566 ΤΎβηβ. νοΪ. 1. Ὁ. χίνη, Οἡ Ὀ. χ]ὶχ. {δὰ 
βίδίθιηθῃηΐϊ, “1 μανβ σύανε ἀοαδίβ ἃ5 ἴο ἘΠ6 βϑηυῖηθηθββ οὗ τῆς «2οζοργ απ οΕ τῆς “4.6εΐ- 
ἔατες," πιεεάς φαδιβοδίῖοα, ὙΜΊ σϑρασζά ἴο {με Ἰδίζεσ βὲς Τσδηβ. νοὶ]. ἴ1. Ὁ. [χ]. [01]., δῃά 
85 ἴο {π6 “12οἶοργν, Ὀεῖονν, Ὁ. Χὶν!. 

3 ΤῊΪ5 πιᾶὺ νγ8}} δανε Ῥδθὴ ἐμθ δυΐϊμοῦβ ον εἰ ἔοσ ἐμ6 σο]]δοέΐοῃ οὐ ποίες απὰ 
ταθιποσαπβ πα σγϑιῃἰ πἰβοθησαβ, δἴο., ν ἈἸΟἢ. δἵἱ βοῖὴς ἄδεθ οὐ ἀἄβδίεβ. ἀηποννῃ μα ΡΟ] 15Πῃ66, 
ἐς ΡΙΘΊΔΕ15 σϑι58," 85 8 ἐεϑίτηοην ἀπ {ΥἸΡ 8 το ἐδ πλσπιοΥν οὗ μ15 Ἰ6 μα 1ῃ6 ΡΗΠ]ΠΟΞΟρΡου, 
5668 ες. Τ. τ. σ, δῃμᾶ οἷ, Τδιόρ. Τιαθσγε, λἴοζ. 11. κί. 48, πρῶτος Ξενοφῶν ὑποσημειω- 
σάμενος τὰ λεγόμενα [ὑπὸ Σωκράτους] εἰς ἀνθρώπους ἤγαγεν, ἀπομνημονεύματα ἐπιγράψας. 
ΤῊΣ χειμδυῖς μα5 Ῥθδη τιϊβαπαδγβεοοα βομγθεπιεβ 5 11 Πιοσθῆδδ (ΟΥὨ 15 δα που) τθδηΐ 
ἴο οἰαίτῃ ἔογ Χβηοόρβοη ἰδδὶ ἣς ννγὰβ {ΠῸ ἤγϑδί νυυιῖου ἴο ἔσῃ 815 Βδηά δ δορυαρῆν. ναι 
Ὧδθ ἄοεβ. 58. εν! ἀθηῖτ]ν 15 ἐμὲ ἡ" Χοθορῆοη ννὰς 6 ἢγβὲ ἴο ρα] 19 7264 «αγέρε (97 
«δα Ζ245), Ὀδβαα προ Ὡοΐθ5. Οὗ σοηνθυβαοηβ, ΠΥ {π6 |6 2,242 2027-ς,᾿ θεϊηρ “1 ἔδοϊ 
ἴο ϑοογδαῖθβ ννβαῖ Βοβινεὶ] νγαβ ἴο οβηβου." ΒοΥς τῖδᾶν ᾿πἀεςα Ὧανε Ῥξεη βοχῆβ οἰδίτη ἴο 
Ὠοναὶέν ἴῃ [ἢς ννουῖΐς, ΟΥὁΪΏ [86 ποίο-ΓΔἰκηρ, δηα ἈἈΘΠΟΡΒΟΠ᾿ 5. ΠΠΙΘΥΑΥν ἱπνεπνεησδθς ἰς 
σογίϑίην τοτηδυίζα 8 : θα Τοη οἵ ΟὨϊος, [88 ἕδπλοιιβ ροδῖ δπᾶ ῥγοβα Ψυογ, νγᾶ5 σευίδίην 
815 Ῥγαουσβοῦ (απ {ῆδγα γε γα Βασ ὶν τὴν οἴ ε6γ5) ἴῃ τῆς ἢ6]4 οὗ ὈΙορταρὴν ψ ΙΓ ἃ ννοτΐς 
πη ε 4 ὑπομνήματα. ὅ6ὈΟΙ. δά ΑΥβίορῃ. ας. 835. 5686 Ῥῖαϊ. Οζηζονε, ν. ἴκ. κυνὶ. 

8. Απά δἵ ἱμίεγναβ ἀπτιηρ [ῃς ργοσθθβ οὔ σοι ροβιτῖοῃ δ Πα Δυγδηρετηθηΐ οὗ πηδίθυἑαὶ] ἔου 
Ῥαλ!οαδθοη ἀπά τα - ρα σδίοη, ποῖ ἴο βρθϑϊς οὗ ροβεματηοιιβ εἀϊίηρ,, [Ὁ 5 βαθὺ ἕο ἱπχερίπα 
8. τῆοῦβ ἰητηϑέβ σοπμηθοίοῃ Ὀεΐννθθῃ ρατί δηᾶ ραγὲ [πδη πον σα βιβίβ---σιο, 1 ἰα θε!θνϑά 
ὉΚ πιϑὴν τηοάδγῃ ΟΥ̓ 105 (πα 16 1ἄδα ἀδέβϑ ὑβοὶς ἕο (σδίβη, α.Ὁ. σζόο, τὸ βιβλίον τοῦτο 
τῶν Ξωκρατικῶν ἀπομνημονευμάτων ἐστὶ τὸ ἔσχατον ; 5688 1,. ΘΙ ηἀοτῖ, Δόρ. ζζφω:. ῬΥΔΘΟΙ͂, 
χῖν. αῃά χα ζιϑοῦ. Ὁ. τὸ παῖ τῆς Οδεογεολεῖς, σοταστηθποίησ ἢ ἐμὲ ψογᾶς Ἤκουσα δέ 
ποτε αὐτοῦ, ἰ5 ἴπ6 σοποϊπαϊηρ ῬοοΙΪς οὗ 6 ἤερεογαέζηα, νι ἢ. ΜΒΙΟὮ 16 ννα5 οὐἱρίπδ!ν 
οοπεϊπθαουβ ; αη6 8 5ἰτηῖ]αῦ Βα] 1εξ 15 μ6]4 ἀρόοσε (μ6 δἰ γεροδζτεσε, παῖ 16 νγὰβ οἣσα ἃ ρογίϊοῃ 
οὔ τῇς Ἰαῦσϑῦ νους (βεβ βοθθηκ]). ΕῸΓ ΤΥ ΟΜ νἱεὺν ΟἹ [Π15 ΨΠΟΙΪ6 απθϑϑεΐοη, 566. Τ͵ΔΏ5. 
νοἱ. 1. Ῥ. [ἰν. ποΐβ τ, δῃά Ῥεΐον, Ὁ. Χχἰν!. 



ΧΥῚ ΙΝΤΕΟΘΌΟσΤΙΟΝ 

ΙΪη ΜΏΪΙΟΝ ἴπῈὺ μάνα Ὀξθη ῃδαηάθα ἄονῃ, ἴο 411 [ηἰθηΐβ δηά 
ῬΌΓΡΟΘΘ5 ᾿πἀδρεηάδηΐ οσκ5.. 

γΏΥ, ἴμεη, Ὁ ταῦ 6 δϑκεά, δῖε [8686 [γθθ οὐ [ΌὉ0Γ 
ὙΠ ΠΉΡΒ ἴο Ὀ6 ἰτθαίθα ὑπάθῦ οὴμα μεδᾶῦΡ Ινγεσρεηΐ ἴῃ Ῥοϊηΐ 
οἵ 5ίγ]8 δηά ἀϊοίίοῃ, αἸβραίαία 85. βρεοϊπηθηβ οἱ τί, δαὶ δῖ 6 
ἴδεν πὶ {86 Ἰηνεπίνα Ῥτοάποίβ οὗ 8 ἴγρ6 οἵ [1ς0ΘΥΥῪ ΘΘΏ115, 
ῃοΐ ῥτοίοιηα ἱπαθθά, Ὀὰΐ γουβϑ]θ, ΜὨΙΟὮ θοαὶ ἰο Βηά οχ- 
ῬΓΘΘΒΙΟΩ βγϑὶ ΟἹ ΟἿΘ δῃηᾷ [θη οἱ δηοίθου ρίδηβ οὗ ἐπουρῃς 
ΟΥ ἴδοηρ Απηα ΨΥ ““Βοοϑίιο 9 ΓΕ σΠαοϑίοη 15 ἴδι- 
ΤΟΔΟ ΩΡ. ἘῸΓ [ῃ6 ρῥγύξεβδθῃῦ 11 {πη τυ βεῖ ἴὸ τερίγιηρ: 
““ ΒΟΟΙΔΊΙΟ ἢ 1Ἰῃ {815 5656, [ῃδί, Πονγαυεσ αἸ5ϑΙ 11 αν, [ῃ 6 τ! ]Ὡρ5 
1ηὴ σαεβϑίοῃ ἢᾶνα ἃ σουητλοῃ 8515 δηα βἰαυηρ- οι. ΤΏΘΥ 876, 
85 1 ΜΕ͵,Θ, το ] δ ]ΟΏ 5 ΟἹ 8. 51}ρ16 {Ποιγε---ἰῆδ 72210217}} ϑοοζαΐες. 
γε Δ΄ φῸ {ΠΟΥ : ΟἿΘ ΤΏΔΥ 5ρεαῖκ οἱ ἴδ 85 ϑἰπάίθθ τη 
Ὠδίοσιοαὶ Ῥοσχγίγαιςυσα αἰ Πδγθη Ἵν ψογκεά οὐ. ὙΠ τότε 
ΟΥ 1655 Ῥγείθβῃηοαε ἴο δοούτσθου οἵ ἀδ ]πϑδίοη, ἢ ῬΥορουοι ἴο 
[Π6 [τεεάοτῃ ψῇ]οῆ [886 Αγιϊϑοβ ἴδον 85 ρευτ64 τὴ ἴῃ 
ΒΔΠαΙ]Ιηρ [Π6 σδηΐχαὶ ἤρπτγρ, ἴΠΘΥ ῥγεϑθηΐ ἃ νἱεν οἱ ϑοοίδίθϑ 
(αηα Ὠἰβ. δϑϑοοϊδίθβ) σοπϑίβίθηϊς ψ]} 1561Ὲ.---ἃ ἀτγατηδ δε σοη- 
οδρίίοῃ ταῖμου οὗ [88 ᾿ἰνίηρ τῆδη, [Π6 156. σοιηρδηΐοη δηά 
[ΠΘηα, ψῇοβθα αἰἸδίθοῖς 51.111] δηάᾶ δγάθης ϑϑασοῦ ἴοσγ {τ ἢ 
ΜΕΙΕ ΟὨΪΥ 50 ΠρΡΑθ56 6. ὈΥ ὯΝ ἄθϑδίσα ἴο τῆδῖκα ὨΙ56 1 δηᾷᾶ 15 
ἔβηα5. Ὀαίζου. Ὑδΐ 15 ἴΠ6 αἵρεσις, [Π8 ἨΘΙΟΘΥ Οὗ ΧΕΠΟΡΒΟΏ, 
ΤΙΡΏΣ ΟΓ ὙτΟΩρ, σΟΠΟΘΓΏΙηρ δοογαίθϑ, ΠΙΟἢ (ἤο56 ῆο ἰζηθνν 
Ὦ]ΠῚ Ὀδϑί οι] ΤΘΟΟρΉ 586. 85 ΓΑΙ Π1] ἃπηα ἰθηδΌ]6 ὙΠ 1 115 
᾿Πἰτηϊΐ5. ΤΕ 15 ἃ υἱ δῦ, ΤΟΥΘΟΥ ΘΓ, ΨΏΙΟΙ ΘΌΟΟΘΘΘΙνΘ ΔρΡῸ5, ΘΑΡΘΙ ἴο 
Πηᾶ {Π6 τηδὴ συ] 1 [86 τηϑῃ τανε] θα ἴο Χοθορθοηῃ, ἰο ΡΪαΐο; 
ἴο Δημδίμθηθβο, Ἐπιο εἰ 465, ΑΥΙΒ ΡΡυβ, δηα [6 τοδί, ανθ οἡ 
[ῃ68 ψῃοῖ]α Ὀξθηῃ ψΠΠ]ΠΩρ' ἰο δοσερί ἃ5 ἴο ἃ ἰατρθ δχίθηϊ Ὠἰβίοσίο- 
ΔΙ {τα 6, ΟΥἉ, δ ΔΏΥ ταΐθ, οἱ ρϑοῦ δ ὈΙΟρταρΪς νδ]τ6. 

Οτδ τασδὶ 6 οατείαϊ, μόονανου, τοὶ ἴο ονοχβίαϊα [ῃ6 οαβθ. ἕνε ἄο τοί 

Κῆον δἱ 811 ψβαὶΐ ἢ15 σοῃίθιρογαυθβ ᾿πουρηΐ οὗ Χοπορῆοη᾽ 5 ϑοογδίο 
 ΜΥΠΆΉΡΘ, ΟΥ̓ ΟΥ̓ 15 ἰξδηείθ ΨΊ ταραγα ἰοὸ (η6 ΡῬΒ]οβορῆαεσ. αΑσϊβίοί]ε, 
Ὑγ0 νγὰϑ 811 Ῥαΐ σοῃίθι ρου ΥΥ, ἰδ ῖζεθ ἢῸ ποῖος οὗ ΧΟΠΟΡΒΟ 5 σΟΠΟΘΡΈ ΘΙ 
οὗ ϑοογαίεβ 8δ5 ὠφελῶν τοὺς συνόντας, 2.6. ἃ5 αἰτεοῖν εαϊσίηρ ρεορὶα Υ 
᾿ϊ5 ἀϊδοοῦγβοβ δῃα ΟΥ̓ ἴοσος οἱ 15 ποσὰ] παίατο, Πα ἀρετὴ 27:5 ΣΣωκρατικὴ 

1 566 εζίομίοα ἔϑδϑαγβ, ῬΌ. 372-374, ἴου δ δἴζειαρὶ ἴο δηδῖνβα ΧΠοΡρΒΟΙ 5 ρδυιδ!ν 
ϑοογαίίο ταϊη, 45 βϑῃοννῃ ἴῃ 15 εἴοσχέ ἴο Ιηξεσρτγεῖ ϑοοζγαίθβ ἴο ἐμ6 βέδέηθσαὶ ΡῈ 0116. 



ΤῊΞ ““ΘΟΟΒΑΤΊΙΟ᾽ ΜΕΙΤΙΝΟΒ ΧΥΪΙ 

ἐσχύς οἵ ΔῊ 5665 15, 1 ϑᾳρροβο, [Π6 πδαγϑϑὲ δρρσυόδοῖ νγα ἢᾶνε ἰο ἀϊγεοΐ 
[ΕΒ ΕΠ ΟΠΥ͂ ἴῃ [νοῦν οὗ Χεπορμοη᾿Β νίεν. Βαΐ 1, δἃ5 ΨἍ)}ὸ δβϑχηβ ἰο ΡῈ {πε 
οᾶ56, ΧΘΠΟΡΠΟΙ νγὰ5 ἱπίτηϑία ἢ Θοογαῖθς (σε Τσδηβ. νοὶ]. 1. ΘΙκείςῃ, ΡΡ. 
Ιχχν, -ΙΧΧΧΙ.), 15. (βίον ἰο ἰῃ6 τηοχὰὶ Ῥεηθῆὶ ψῃΐοῃ {πμ6 ““ἔγὰβ σοϊη- 
Ῥαῃίοῃϑβ ᾽ [δ] [Πδγ ονγεᾶ {μεῖγ συϊάθ, ΡΒ] οθόρμοσ, δηᾶ ]επά, νγὰβ ἃ ρευβοηδὶ 
τηδίίου ποΐ ἰο Ὀ6 αἰβραίβα, Ἐζεγθ, {Ππθῃ, ἃ βίρῃδὶ ροϊῃΐ ἴῃ ψῃϊο Χοπόρμοη 

ΙΏΔΥ Ὀ6 ἱπουρῃϊ ἰο βυρρίθῃιδηΐ (85 ἀραῦί ἴγοτὶ αἰγθοὶν ΟΥ̓ Πα γθοιν σοΥ- 
το ούβίΙηρ) (ῃ6 ἰδϑ ον οἱ ΡΙαίο δῃηά Αὐιβίοι!β, εἴο., νου βϑϑῖὰ ἴο 

Ὀδ εβίδϑηθά. Αβ ἴο βυσοββαϊηρ σεηθυδοηβ, [86 δηοίϊθηΐς οὐἱοβ, μον- 
ΘΥΘΙ αἰβου τ ηδίϊηρ, ΧΕ Ὲ ῬΥΟΌΔΡΙΥ σοηίεης ἰο δοοορὲ ἐῃ6 Χαπορμοηίο 
ϑοογαίεβ (ΞΣ) ὉΠΟΥ͂ ἃ5. ἃ Ὀυϑοίίοα!νγ Ἰαϑὲ σοποερίίοη, δὴ δάπῃ- 
Ῥγαίίΐίοῃ ἴῃ βοῃῆβ βουί οἵ [ῃ6 σὙξδὶ τὔϑῃ, πὲ δ5 {6 δοσεριςαᾷ ἢ {πκὸ 
Εαυϑηϊτητν ἴῃς ῬΙαίοηϊο ϑοογαίθβ (ΠΣ), (ῃ6 ΑἸ βεβθηθδη ϑοοσζαίθα (ἄντ. Σ), 

[885 Αδββοβίηπθδῃ ϑοοίδίθβ (Αἰσχ. Σ), δῃᾶά 80 ἰουίῃ, δ5 811 βαθα!]ν σαὉ- 

βίδηιαἰθαᾶ, [1{ Παθ Ῥξβὴ Ἰεῖϊ ἰο οὐ. ΟΥ̓ τῆογα ΟΥ̓] ἀρ, ψΙ [ἰ[5 
ΒοΙθ 1ῆσ σοηϑβοΐίθησθ, 15 σα] οβιίν, 115 ἀαίγ οἵ σκέψις, ἰἴῖ5. Ὀ6Ι16Γ ἴῃ οὐ] εοίϊνα 

85 ΟΡΡοββᾶ ἴο βιθ)]εοίίνε ἰγαίῃ, ἴο ταηβϑοῖς (6 ἐνϊάδπος ἰὸ ἀϊβοονου ΜΠ] Οἢ 

ἰ56 {ῃ6 ΠΟΥΘ ἴο 6 τε θα ὩΡΟΩ 85 δῇ δυίπουίν---ἰῃθ 146 8}151]ηρ΄ ΡΕΙ]ΟΞΟΡΠΕΥ 
ΡΙαῖο, ῆο Παᾶ ἃ ϑυϑβίβηι ἰο σοηβίσγιοί, οὐὁἠἨΘ [η)6 ραίῃ δηᾶ σϑα]ϑιῖς ἰδιώτης 

ΧἝΏΟΡΠΟΩ, ΨΊΓ 15 ἰαϑίε [Ὸσ Ὠϊβίουυ ; οὐὁΥ̓́ΠΕΙΠΟΥ ΘἸΓΠΘΥ ΟΥ̓ΔΩΥ σοηίετη- 
ῬΟΥΔΥΥ͂ σδ Ὀς ἰγυβσίςα ἰο 5ἰδία {π6 [δοΐβ. οἵ τῆς. σᾶθα ᾿τπρδυίδ! γ ΟΥ̓ οοτη- 

ῬδΒοη ΨΊ ἃ νΥΙΕΥ 50 ἴτεε τοτὴ ργεροββθϑβίοῃ, δη4 οἰ ΠΟΥ 1586 50 [νου ΌΪῪ 
ῬΙδοβᾶ ἴο νγεῖρῇ {π6 δνιάξησο, δ5 {Π6 τηδίαργ 5108] ΒΙβιου δ 8) ΡὨ]]ΟΘΟΡΠΘΥ 
Αὐϊβίοι!β. 

Ἴννο βεραταΐθ 4ιθβίοη5 8γ6 ἤδγα βἰαυίςα, Τὴδ οὴδβ σοῃσοῺ5 {Π6 τοϊαίϊνα 
{γαβυνου  ῃίηθθβ οἵ {ῃ6 ἰνγο οῃ!ϑῦ σοῃίθιροΥαΥΎ ὙΠ 65565, Χοθορἤοι δηά 

ΡΙαῖο, οχ οι να μαννα ἰο ἀδροῃᾷ [Ὁ οὐ οὐ σοποδρίϊοη---[ῃ8 νἱονν νγα 
816 ἴο ἰαἶκα οἵ ἰῃς 1|6 δῃὰ ρειβοηδ γ, {π6 τηείῃοά, ἀοοίχης, ΡὨΠ]ΟΘΟρΡΏΪο 
βίδῃάροϊηΐ, εἴο., οἵ δοογαΐῖθββι ΤῊ οἴμεὺ σοῃοθύηβ (Ὧ6 γα αι] π655, [Π68 

ΟὈ] οἰϊνγ οἵ Χεπορμομβ σοποθρίίοηῃ. Τὸ ψνῆηδί οχίεηΐϊ, γε δϑὶς ουύβεῖνεβ, 
Ὧοθ5. [ῇς ἀγδιηδίϑίηρ Ὑ]η685 “πηραΐϊθ 1 ΠΊ561{᾽ ΘΟΠΒΟΙΟΌΒΙΥ ΟΥ πηῃσοῃ- 
ΒΟΙΟΌΘΙΥ ἰο ἢ15. ἤδῖο δηᾷ ρῥτγοίδροηϊδι ὶ' Ηον ἔδυ ότι {π6 ροϊηΐ οἵ νἱεν οὗ 
᾿ΠΘΥΑΥῪ τὶ 15 ἢ6 Ἔνθ δἰτηϊηρ' δἱ Βιβίοσίοδὶ ἐγαίῃ 3 Βοίῃ ααδϑέϊομς ἰΠκα 11] 

1 ὅςα,: ἴον Ἰῃβίδῃπος, Ἰλεταβίσας ([ς Ῥεηραίβεϊο), εἶδ ἴοο. 296, καθόλου δὲ ὥσπερ τὸν 
αὐτὸν κηρὸν ὃ μέν. τίς κύνα ἔπλασεν, ὁ δὲ βοῦν, ὃ δὲ ἵππον, οὕτω καὶ πρᾶγμα ταὐτὸ ὁ μέν τις 
ἀποφαινόμενος καὶ κατηγορῶν, φησιν ὅτι “οἱ ἄνθρωποι χρήματα μὲν ἀπολείπουσι 
τοῖς παισίν, ἐπιστήμην δὲ οὐ συναπολείπουσι τὴν χρησομένην τοῖς σνυναπο- 
λειφθεῖσι." τοῦτο δὲ τὸ εἶδος τοῦ λόγου ᾿Αριστίππειον λέγεται. ἕτερος δὲ τὸ αὐτὸ ὑπο- 
θετικῶς προοίσεται, καθάπερ Ἐενοφῶντος τὰ πολλά, οἷον ὅτι δεῖ γὰρ οὐ χρήματα 
μόνον ἀπολείπειν τοῖς αὑτῶν παισίν, ἀλλὰ καὶ ἐπιστήμην τὴν χρησομένην 
αὐτοῖς" τὸ δὲ ἰδίως καλούμενον εἶδος Σωκρατικόν, ὃ μάλιστα δοκοῦσι ζηλῶσαι 
Αἰσχίνης καὶ Πλάτων μεταρυθμίσειεν (ἀν) τοῦτο τὸ “πράγμα τὸ προειρημένον εἰς ἐρώ- 
τησιν ὧδέ πως, οἷον᾽ “ὦ παῖ, πόσα σοι χρήματά ἀπέλιπεν ὁ ,πατήρ; ἢ πολλά 
τινα; καὶ οὐκ εὐαρίθμητα;" “πολλά, ὦ ὦ Σώκρατες." “ἄρα οὖν καὶ ἐπιστήμην 
ἀπέλιπέ σοι τὴν χρησαμένην αὐτοῖς; ᾽ ἅμα γὰρ καὶ εἰς ἀπορίαν ἔβαλε τὸν παῖδα 
λεληθότως καὶ ἀνέμνησεν ὅτι ἀνεπιστήμων ἐστὶ καὶ παιδεύεσθαι προυτρέψατο. 1 οἶδε [88 
ταίεσεηοςα ἰο Καὶ 7οεὶϊ, 222 γ Φελέες τρραὶ ὧδ᾽ ΔιεποῤΠορέϊξολε δοξγαΐξεδ, 1. Ὁ. 465 ἴ. 

2 ΒοΙΒ φαρβεϊοηβ τᾶν σοηνθηϊθη νῦν 6 ἜΧΡΙΘΘϑεα ἴῃ ϑυιροΐβ. (1) 15 Ἐξ: - «ΠΣ 

ΨΟΙ, 111---Ἰ ὦ 



ΧΥΙΪ ΙΝΤ ΒΟ ΟΤΙΟΝ 

μαπξ με Ῥγαίηῃ οἵ {π6 βία ἀδηΐ ἃ5. ἢξ γϑδᾶϑ [6 δοογδιῖο νυ! ηρβ οὗ ΧΘΠΟΡΠΟΏ, 
Δ} ἰο Ὀοΐῃ Αἰ1κ6 δδοῦ ᾿ηαϊνι 8] ἸΠΟαΌΙΥΟΥ τηυβὲ Βηα 15 οὐ δῆσαι. [ἢ 
τοίβγθηςα ἰο {86 Βυβί, μ6 Ὑ}}}1} παίυγα!ν ἰυσῃ τότ ΡῬίαίο (45 1 μορε, ἴῃ ἰῃ8 
τοι ᾿ηβίδῃςθ) ἰο Χερορμοη, δηᾶ οτὰ Χαποόρβοη ἰο Ῥ]αίο ; δπᾶ ἔοι Ὀοί 
ἴο ΘΥΘΥΥ οἴου βοῦγος οὗ :ῃἰουτηδίίοη ορε ἰο Ὠΐτη : ἴο Ατὐ]βίοί 8 δῃμᾶ {ῃ8 
ρεπραίείίος ; ἰο {π6 ἔταρτηθβηΐβ οὐ Ἀπ ϊβίμεπαβ ; ἰοὸ Αὐιβρραϑβ ; ἰο Ἐπ ο]61465 ; 

ἴο ἰῃ6 δχροπβηίβ οἵ [ῃ6 ἰγδαιοηδι οποία. οὐ [6 βοῆοοὶς ψΏΙΟΉ Ἰοοϊκεά ἴο 
Θοογαῖθθ 45. {πε ῖγ βρίἴυ8] Τα πᾶ θυ ; ἰο [Π6 ἱταρτηθηίβ ἰεἢ οὗ [Π6 τἱ7Ζ ϑϑροζα- 
ζϊεΐ ; ἴο ὈΙοργΑΡοΥ5, οὔποθ, σοτητηθηίδίουβ, Ὠϊβίουδηβ, δηα ΡΒ] ΟβορΠ Υ5, οὗ 

οί δποϊθηΐ δηᾶ τηοάθχῃ {{π|65.} [Ιηΐο (86 Βτϑὶ οὗ {μ656 ἀϊβουβθίοης 1 ψου]ά 
ῬῈ ἱπορροτίαπα ἰο δηΐϑι ἴῃ {ῃϊ5 ρίαςθ. Α5 ἰο [εξ βεοοῃᾷ, οογίαίῃ ἀπᾶουγίηρ 
ααδϑεοῃβ 2 (οὗ ἃ 4 ΜΏΙΟΗ ἃ ἰγδηβίδίοσ 1θαβϑὲ οἵ 411 15. δῃ 164 ἰο 5817) 
νου] σθθη ἴο 681] ΤΟΥ βούὴδ γϑῃλατῖς, ἢ τεραγά ἴὸ 

(1) Τα σεοηυΐηθηθβε οἵ [ῃ6 νυυϊηρθ Ῥοίουα ἃ5; δηά 
(2) Τε ἀδθϑῖσῃ δῃα ἱπίθη!οῦ, ἀυ 5116 ΟΥ̓ ΡὨΙΠ]ΟΞΟΡΙς, οὗ [ἢ6 δαΐμου ἴῃ 

σουροϑίηρ [Π6Π]. 

ἘΌΤΟῸ 1 Πᾶνε, 85 ἃ τηδίϊζου οἵ βοΐ, δἰγθδάν ρίνγβη αἰ γθ ον ΟΥ 
ὈΥ τρ]]σδίοη 5 Οἢ ΔΏΒΨΕΙΒ 8ἃ5 1 ἤδᾶγνα ἴο ρἷνε ἴο {π686 διηαδ- 
τηθ ἴα} ΠΟ ΠΠ]Γ165 1ἢ ΤΩΥ̓ ἢτϑὺ νοϊσηθ. 866 Τυδηβ. νοὶ]. 1.---- 

6 ἰῆ8 ““οογδίίος νυ πρ5,᾿ ΘΈΠΟΙΘΙ ἢ. 1ἷν. ποίβ σ, Ρ. ἵν. ποίεϑ σ δηά 2. 

Κ ἡορεογαδεζέα, ἸῺ ῬΑΥΛΙΟΌΪΔΥ ῬΡ. ΙΧχν. -ἸΧχχῖ., δϑρθοίδ!ν Ρ. Ἰχχνῖ. 201. 
(νΏθτβ, μόνγανου, 1 τὴ ΠΟΥ πο] 64 το τϊηἰς [δὶ 1 ονεγ- οι ρῃδϑιβϑαᾶ 

188 ἱπηροτίϑηοθ οὗ [86 “"ῬΘΙΞΟΏΔΙ ποῖθ᾽" ; 566 θεῖον ἴῃ γαίδυθηοα ἴο 
ἘΜ Ώγ ἀ6 115). 

Με φρ. 11. νὶ. ῬΌ. Ἰχχχ Ἕ, Ἰχχχίν. ' 

Ἡὸον ἔδν ἄοεβ ἐμ8 ϑοογδξεβ οὗ Χδῆορβοῃ Ἔχοεὶ (ἢ ροΐϊηξ οὗ βάϑ!ν ἐο Ῥβυομοϊορίοαὶ ἐγ), 
1Ά}1ν ἸΕᾺ, οὐ 8411 βμοσγὶ οἵ [88 Βοογαῖεβ οὗ Ῥίδίο ὃ οσὐὔ[ δῖα γα ἴο τυσῃ ἴο Δρδῦ ([π6 Ατ]β- 
τοΐεἰδη εν! άςηςθ). (2) [ἢ τπ6 βυῶροὶ ΞΞ νι μδὲ 15 {π6 ρτορογείοῃ οὗ 5 ἴο ἢ βίοθ, ἴῃ 
οὔθ δχίγχζϑιηθ, ΧϑηοΡρΒΟ 5 σοποδρέίοη τπᾶῦ 6 δηΐξίγεὶν σα θ]θοξῖνε δπᾶ (μ6 εἰδιαεηξ 5 
Νὰ Ἀξεν ΔΙτοροίμεῦ ; τὼ. πὰ οἴμδγ, 10 15 ορ]θοινεῖν ᾿κ5ὲ δα τῆς οἰθηθηξ ἘΞ 15 ον ψα!]ονγεά 
ὉΡ ἴῃ Σ. : 

1 Ατηοηρ᾽ τη οἄθγΏ8 5686 Ἔβρεοῖδ!]ν ΖΕ [6τ᾿5 ϑοοζαΐες ἀγα ἐᾷς δοογαξὴς ϑολοοῖς (Βεἰοδεῖ), 
οἶ5. ν.-ἶχ., δηα ἴῃ ΡΔΥΓΟΌΪΑΥ Ὁ. 84 ἴ0]], σοτηραγεᾶ ψ ἢ Ρ. τϑὸ [01]. : τοῖα, 27. Ο. νι. (οἷ. 
1χν111.}) Ὁ. 555, “}ϑη. ἀπά Ῥίαϊο 85 γι Δ 5565"; ἢ. 556 [0]]., ““ὙΠεῖγ φῥἱοίαχες οὐ ϑοογαῖεβ 
16 ἴῃ τῃ6 τῖϑ ἴὴ δοοογσάδῃϊ" ; 1ά., ῬΖαέο, Ῥαββίτη ; Ῥτοῖ, Η. διάρνυίοϊς, δες. 97 Εϊλΐος, Ὦ. 
8.4; Ὅσ, ἘΣΎ ]Δοκβοη᾿β δυοὶα “΄ Βοογαῖθβ " ἴὴ τῃ8 ξηογο. Βγέ. ; ΟΕ. Ἡ.. Τίόνεϑ, δίορ. 
Πξέ. 9 Ῥλίζοεοῤλν, δοιγέλ Ἐξοοῖ : 4,1 πεευ ἔργα οῤῥρεφα ὃγ ἐΐφ ἐρενογεέξογε Οζα στ τερέλοί, 
Ῥ. 1οά ἴ[0]]. ; ἀηᾶ 8 ἢοβί οὗ οἴμογ γεβάϊν βοσαβϑὶρ]6 δας που ἴεβ, το βίο { ψουἹά δάἀᾶ τῃὲ 
ΤΕιλ τα Ὁ1]6 οΥκ οὗ Κδαιὶ 706] αἰγθαάν ταξεγγεά το. 

2 Το δος μεβενγου]ά βεθῖη το ὃς {πὸ θάατεβί ἀτν οα [Πα ρδτί οδ ἐγϑηϑ]δίου, αὐγασα ποῖ ΟὨΪΥ͂ 
οὗ τῆς ᾿π ρου θοῦ οηϑ οὗ Ϊβ ονῃ τοηοσίηρ, ΡπῈ οὗ [η6 ᾿ηϑάθαμδον οὗὨ Ἔνθ τς Ὀ6βξ ἐγϑη ἸΔΈ] ΟὮ 
ἴῃ [16 ψγου]ά ἴο γεργεβθηΐ [Π6 ἤπε βῃβδαᾶββ οὗ ἃ ἔοσχεῖρῃ ἰάϊοτη, {π6 ἀβ!ἰοϑία μεώρεες οἵ βινῖς, 
ἀϊοιίοη, δηἃ Ῥῃγαβεοίορυ, [6 σοηπδοιίοη (ΟΣ 1Ὲ τηδὺ Β6 ἐμ ἰδοῖὶς οὔ σοῃηπεοίϊοη) οὗ ἐπουρμὲ 
Διηοᾷ ἰάθδϑ τῇ [Π6 δισδῃσοιαθηΐ οἵ βεηίθησοϑ, ἰορῖσβ, ἀηα 5ὸ [οσίῃ, ΕΘΝ αὐ {86 οδαγδοῖου- 
5165 οὗ ἘπΠ8 σοπῃροβίζλοη, ρασῖ δηα ῬατΌΕ] οὗἉ 115 ἑαχίασθ, {π6 ὑνγᾶτρ δῃα Ψοοῦ οὗἉ 1, δῃᾶ οὗ 
[88 αὐτιοβὲ ππηρογίδῃσε, νυν μαῖα υ 85 τανβα]ηρ [6 δαμ οι β 1ΔἸοσυπογαβν, ΟΥἨ ΡΟΞΘΙΡΙν δ5 
Ῥαίγασιπρ' βοπιθ σουχπρίίοη οὗ Ηἰς αχέ, δοῖῃβ ἐοϊβιϊηρ [ῃ οὗ 8]16 ἢ τηδίέευ Ἐν ἃ ἐοσεῖρῃ Βαπὰ 
ἔοΥ ψὨϊΟἢ ἢ ψνὰ5 ποῖ σεβροηβιθῖα, - 



ΤΗΝ ΜΕΜΟΒΑΒΙΠΙΑ ΧΙΧ 

Α5 ἰο ἰΐβ ἀδίες οἵ οοτῃροβιτίοη, ῥα] οϑίϊοη, εἴς, οὐ 1086 βθνθύᾷὶ ψουΐϑ, 
ὈΡ. ΟΧΧΙΧ. ΟΧΧΧ. 

Κ)ὼ 7Ζάε Οεεορογμζεζές, Ὁ. ΟΧΧΥΠ]. Ὡοίδ 4. 

Μὲ Το δγρημρορίτ,ε, Ὁ. 1ν. ποίθ 1, 

Τὸ 56νε 5ρᾶςβ δῃᾶ ἴο Ἔεβοᾶρα ταροιτἴοῃ, 1 ΜΠ τμογείογθ, τὶ τπ6 τε άογ᾽5 
ῬΟΣΤΩΙβϑίο, ᾿ἰσῖτ ταγϑεῖ το 1ὴ6 ΤΟΙ] ΟΡ ΒΡ υθηΐαυυ ποΐθβ. Τὸ 
βρεϑῖς ἢγϑί οἵ 

ΤΗΝΕ ΖΜ ΣΜΟΡΑΔΙΣΙΑ 

(1) ΤῊΒ ρεηυηθη655, ᾿η 1Π6 τηδίῃ, οὗ [πη6 ψουκ Βαηᾶεα ἄονῃ 
ἴο τ5 ὑπάργ [6 ΠΕῚ6 Ἐενοφῶντος ᾿Απομνημονεύματα Ἦδ5 ΠΘΥΘΓ 
Ὀδθθη ἀουδίεα. Νοῦ ψεσα [ῃς δαυ]θϑὺ Ἄχροηθηΐβ οὗ ταοάθσζῃ οὐϊ- 
Οἰβιὴ 1 [ἢ15 σδῃΐασν αἸβροβεά ἴο πη τηποῇ ἴδ] τ ἢ {[Π6 ἐγ] 
οὗ [86 οοτηροβίοη. ῬΟΒΒΙΌΪΥ ἄνεη (οῦρί ἰδοκαά βοπλθ οὔ [104] 
Ἰηϑρῃῖ, Τὴ ΔΩΥ͂ ο886, ΠΟΘΙ [Π6 5ίΓ685 οἵ [6 “ΙρΡΏΘΥ οΥΠ ΠΟΙβτὰ,᾽"} 
δι5 1 ΤΏΔΥ [ΔΙ] Ὀ6. οΔ]]64, οἵ τεοθηΐ γεαῖβ, {πΠ6 αἰπᾶάς οὗ {πῸ 
ΘΟΒΟΙ]ΑΥ͂Υ ΜΟΥ Ὧδ5 ἃ ροοα ἄδδ] οῇδηρθα. Τὴ ροη 6 η655 οὗ 
186 νους 15 ηοὶ π6 ροϊηῖ. Τῆδ Π.ΘΘΈΟΩ Γα]566 [5 ΤΟΥ͂Θ ΘῈ 116. 
15 [ὴ6 ψοῖκ μδηαδά ἄονῃ πηᾶεγ [δἰ {Π|6 ἴοσ ἴῃ)6 τηοϑὺ ρατὶ ἴῃ 
{[π6 οομάϊποη 1 ΜΙσἢ 11 εἴτ [Π6 δυϊῃοιβ βαπᾶς Τί σουίδιη]ν 
ῬΙδϑθηΐβ δ ἢγϑί ϑρῃϊΐ ΤΏΔΗΥ “ΔΏΟΙΠ4]165,᾽ ΤΩ Οἢ ἸΠΘνΘΠη655 οὗ 
ϑίγ 16. δῃᾷᾶ αἀϊοίίοῃ, ᾿ΠΟΟΒ γθηοία5. ἤθτα δα [Π6γ6, ΔΟΓΙρ 6 5565 
1η [86 ρΡΙδοίηρ ἰοροίῃοῦ οἵ ἴορίοβ; δῃᾷ 1ὶῃ {86 ἰουἢ ῬοοΚ 
ΘΘΌΘΟΙΔΙΠΥ, ῬΌΖΖΙΙηρ τε ρ]]οδ!οη 5 οἵ ἰορῖο5. ταν  Ο51γΥ Πδηά]εβα. 
Τὶ ΜΠ] Ὀ6 τεϑά!]ν δατχη{6ε4 ἰῃαΐ [ῃΠ6 δυΐπμου ὨΙΠΊ56]Γ ΤΔΥ 
[γραπ ΠΥ αν τεϑηα]θα βοῇ 4 σοῦ ἀπΠ]ὴρ Ὦ15. Ἰδίσατα δηά 
1Ώ ῬὈτόσθδβ οἵ σοϊῃροβιίοῃ, Δα αϊηρ' δηα σα τδοῦηρ, Ὀεΐοτα {πῸ 
ἤπδ] οοιηρ!αοη. Βυΐ ἀρεῖ το δα ποιίϊ δον το- ΠΟ Ώ5 
οἱ [15 δοχί, 15. Π6Ὶ6 τθαθοὴ ἴο Ὀθίθγα {πὲ τὴ6. ψοῦκ ψὨΙΟἢ 
ἍΕ ΠΟΥ͂ ρΟβ5655 ἢ85 Ὀδθὴ γεῃδηα]εθα ὈΥ βοηηα ᾿δίευ δαϊίου Π8 ἢ 
[86 δυΐῃου ὨϊτηβοΡ 15 οὐγ' “ 2εφιογαδΙα σΟΠΟΘΙνΔΌΪΥ δὴ 
ΘρΙτοτηϊθεαά ἐταριηθηῦ οἵ δὴ οΟΥἹΡΊΏΔΙ] τ Ὠ]οἢ ᾿ποϊθἀθα Ὀοίῃ [ῃ6 
Οεεογιοημἴοός ἀα ἴῃ6 ,δγγιρῥοσίμηι 35. ΟΥθϑ, οὐ [26 ΟΠ ΓΔΥΥ, 50 

1 (όοπηραύα [Π6 ἰδῆρυαδαρε οἵ (ορεῖ, αν. Ζεοέξ. 379, ““ἀπὴς Πργατη Σ ἜΠΟΡΠομ5 
εἰθη ἀδυβϑιθηθμα," δηα ἤἤπεζΖος. 7. 187, “ἐῬΥδ6 σδίθυιβ Ἰοηρδ διπθη ἀδΈ σι, ΜΙᾺ {μα 
[ουπι5 564 Ὀγ 1.. ΤΙ Πάοτῖ (Δη οδυ]ν Ἔχροπεηΐ οὗ [Π6 πανὺν οὐ Εἰ6151), Ῥγαβῇ. ἴὸ 1 εἰ ρϑὶς εά., 
“ΧΕΠΟΡΒΟΒ 5 βοχρία φαῦτῃ οτηηΐδ ἴδηι ΘΓ]. ΟἹΔ] εἰπεηἀδίογαχτα Ξεέμετα τη] ὔθαμα 
οἰϊοβογιχῃ ἰεοζογαπ δ ἀλεδιηθη 5 σοητϑιηϊηδίδ Γαογίηΐ, ΠΆ]] τα δϑ ἢ 400 τχϑ͵οσὶ ΠΟ πτῖα μος 
ἴδοτατα ταρογίδιιν απδῖὰ ἴῃ [15 ἀε ἜΣ φοτητηθπίδτβ." Ο. ΘΟΏΘΩΚΙ Ἰπθθη ΜΉ 8 Πας 
“ἐ ἀνδῃοβα ̓  προς, ἰιμαοτέ, δρᾶ 1. 1. Ηαδγιδῃ ἀρορ ΘΟΒΘΏΚΙ, ποῖ ἴο βρθαῖς οὗ απΠρετί 
δΔηᾶ οἴμεῦβ : πολλῶν ὀνομάτων μορφὴ ἴα. 

2 ΒεΥρῖκ’ 5 [βοῦν χεβατηςα Ὁν ΘΟΒΘΏΚΙ, εἰσ. 



ΧΧ ΙΝΤΚΟΘΌΟΟΤΙΟΝ 

ἴατ οτὰ Ὀεϊηρ σαὶ ἄονῃ, μ85 [Π 6 οΟΥἹΡΊΏΔ] γγοῖκ Ὀδθη δαἀαδα ἴο 
δια ᾿ηἰεγροϊδϊβα ὈΥ ΟἿΘ ΟΥ Τῇογα δαϊζουβ οὐ σοργίβίϑ ἢ ̓ 

Ἐγευγίπηρ ἰυγηθ ὉΡΟΏ Ιηἴοτηδὶ ονιάθηοθ. [}Ὲὲ0η τἢς6 ἢγϑοὺ 
Ῥίαοθ, [ῃ6 δουτῆθῃ οἵ [86 οὐ σα] βοῇ οίαυ Μ11 5ΠΟΝ 1561 1ῃ 
ἀειδοιηρ (ἢ6 ϑδρῃὴβ οἵ ἃ ϑϑοοῃᾷ δηᾶ, [86 δϑῆηθθθ. οἵ 
5 δὰ ἴο οσδίοῃ ἔαϊϑείίοαβ : ἢ τσ 6 αυϊοῖκ ἴο ῃοῖία 
ΔΏΟΤΩΘΙ65. οἵ 5ίγ16, ἸπΠοο θσθηςῖθ5. οὗ δυσδηροηηθηΐ, Ἰπθρτπα65 
οὗ 5Ρεθθοῦ δῃᾷᾶ αϊοίϊίοῃ, εἴο. [Ἷ}Ιῃ (6 ββοοηά, οὐ {86 51ρΡο- 
δτοη [πα [Π8 ΜΟΥ ΤῊΔΥ δἰζευ 411 Ὀ6 ροηυσΐηθ, ἢ6 Μ1]1 Ὀ6. οἡ 
[ῃ6 Ἰοοῖ-οῦΐ ἔΟΥ ΒΌΟἢ ᾿παν!ϑθ]α ἀνωμαλία ἃ5 τη ῦ Ὀ6 ἀπ ὈΔΙΉΪΤΥ 
ἴο {86 ἰἀἸοΒΥμοΥαϑῪ οὗ [ῃ6 δυΐδμου,; δῃα ρδυίν, ρουθδρ5 ἰΔτρεὶν, 
ἴο (86 ἀπῆου!ν ΒΟ δὴ ΔαΐμοΥ ππᾶθυ τἢ6 οἰτουτηβίδποθο οἵ 
Χεπορῆοῃ Μου]α Θχρέῆθηςα ἴῃ ρα Π5ΠΙηρ σοι ἃ ουΐς 85 [815 
αἱ βοἢ δηά βοῇ τὴ δηα ρδοθ. Οὗ 84]1 [ἢ15, ἔπε Βιρθου 
ΟΥ̓ ΠΟΙβτΩ, 1 10 15 ἰο ΠΙΗ]Ὶ 115 Τηϊϑϑίοη ὉΏΪΓΔΙΠΠΠΡΊΚν, Μ11 αν ἴο 
ἰΔΚ6 δοοοιηΐ, οὐ {ῆ6 Ἔχροηθηΐ οἵ 10 τὺ δα 5}} 7 Ὀθοοιης ἤγρει- 
οὐ04]. [Ι͂ῃ σοηηηοη ρϑιΐδησα, ἢ6 ΜΠ] ““τἰάθ 15 ΠΟΌΡΥ ἴἰο 
ἄδαιῃ. ὍΤῇδ τΠΘΟΥΥῪ οἵ 1ηἰευροϊδοη ΤΔΥῪ 6 Ρυϑμοα ἴοο ἔδυ. 
Τ τδυ Ὀβοοῖὴβ δχίταναρδηίΐ, ἃ βοχί οἱ τηδη18---- δ ο ζ2ι6Ἰ4{06715 
5101 ἄγ ἀγάγοῤς« Δίδε ο1}17ι. 61. Τί 15 ποῖ ϑυτρηβίηρ, [Ώοτο- 
ἴοτϑ, 1 οὖ {π6 ργδϑθηῖΐ ππουηθηΐ δι ΤΟ ΟΠΔΙΥ τηονειηθηΐ 5ῃου]ά 
Πᾶνα σοιητηθηςθα. Τῆς {146 βδδεὴβ ἴο ἢδγε {υγηθᾶ ; δηά, 
τοι τ86 ροΐϊῃΐ οὐ νὸν οἵ 8. 511] τῇογε. τϑοδηΐ βοῆοοὶ οἵ 
οὐ Ποΐϑια," ποῖ ΟὨΪΥ 15 τθοῦ ἴῃ Χοηοόρῆοη (ἡ οίμου Πο]6 
ὙΟΥΚ5 ΟΥ Ρατίβ οἵ ψου5), ΏΪΟἢ δα ρον ἰο Ὀ6 ϑιιϑρθδοίεα, 
ἀρ! νογεα ἴτοῦὰ {Π6 βίίρτηδ, θαΐ {Π6 νεΕΥῪ ρτοισηθ οὗὁὨ 505ΡΙΟΙΟἢ 
ΔΥ6 [υτηθσα ἴο δοσοοιηΐ 8ἃ5 οἵ ᾿ὩΠηϊ6 ᾿τηροιΐδησα ἴῸΥ ἃ ΤΠΟΥΘ 
Ἔχδοὶ δρριβοιδίοῃ οἵ {ῃ8 ομαγζδοίθυ οὗ τῆς νυϊηρ, [6 οἰτοῦχη- 

1 ΤῊΪϊς Ιαϑὲ ἴς {π86 ἔΠθοΥν οὗ ἀθέτησις, ταῦ ἢ ἴῃ νορὰς δὲ ρσγεβθηῖ, δῃᾶ οὐ ψῃ ἢ 1 τ 15} 
ἴο 5ρϑδῖὶκ 1 411 γεβρεοῖ, βίησα [πε Ῥυληοῖρ] 6 οὗ οὐἡ]οῖβη ὩΡΟῺ Ὁνί ἢ 1ἴ ταϑῖβ 15 Δ ἈΡΡΘΔΙ 
ἰο ἰπτοταῖν αἴσθησις, ἴο ἃ ἀε!σαῖς 5σεηξε οὗ ἐμ8 ναϊπα οἵ ψοζάϑ, ἃ ἔβοεϊϊπρ ἔοσ βίνβ, ἴῃ ἐδοῖ. 
Ατα ῃς56 σχήματα λέξεως καὶ διανοίας ΔΡ σορτίαϊα ἴο 1Π15 ψτῖῦοῦ, ΟΥ̓́ΑΓῈ [πον {ΠῸ σἱσὴβ οὗ 
δι ἰδίου δῃά αἰβεγεμί τλαπηου οὗ Βρεθοῖ ὃ 1 ἀο ηοΐ ἄξην ἐμαὶ [88 ῬΥΙΠΟΙΡΙ6 τηᾶν δαϑιὶν θα 
Ῥυβῃβᾶ ἰοὸ ἔδυ, δ5 ΨΏθη, ἴοσ ἰῃβίδῃσθ, ἰὴ [86 σϑϑὲ θδΐοσα 15 Κυοῆη Ψψοι]ᾶ βἔβταρ 5 
ΞΌΡΡοβιτἴουβ ἐναυνιβίηρ ἴῃ 6 2674. αχοθρί 1. 1., 111. ἰχ., ΕΝ. ἱ., ΤΥ. νᾷ,, δἀηα Ὀἷϊ5 οὗ 
1. τ. 1. πὸ, ΤΥ νἱ. ; οὐ 85 θεη ΤΟΙ τεσορτῖθοθ 85. σεηιίηθ Ῥάγοὶν [Ὦγθα ομπαρίετϑ, δηά 
[656 ποῦ ρσόρϑοϊν ρα Ι5ῃεά Ὀν ΧἜθορβοη. 

2 868 Τὴν γὙϑπιδιῖζς οἱ [15 μΕδά, δ5 ἃ ποΐβ οὗ Χϑροόρμοῃ, ἴῃ Τ ταη8. νοὶ. ἢ, ῬΡ. κῖν. ποίβ 2, 
1χν., ΙΧΧΊΠ]., ἸΙΧΧν,. Ὠοΐδ 1. 

8. φ.». Μ. βοῆδῃζ; βες ἢΐβ τε- νηί σδιοῃ οὗ ἴῃς σεηυπθηθθς οὗ ἴῃς «2020ρ7--- 16 
«Χομοῤῥονέϊεοε “4 ῤοξορὶε, Ὁ. 76 01]. οὗ τς. Σηϊγοάασείοη ἕο ἢΐ5 εἀϊέοι οὗ Ρ]δίο, “4. 2οζορζα, 
Τιεῖρζῖς, Τδιςβηῖζ, τ892; Β΄. Τὔτηταίου (βεε ἡ ξακφηείξα, εἴς.) ἴοσυ 815. ἐἌθουν οὗ Ογηῖς 
1ἤποησα οὐ ΣΧ οπόρῆομ, ΨΜΏΟ ἰ5 ἃ ὈΪαρίαγισε οἕ υγηὶς ἀοοίγιηεϑ, ποῖ ἃ ὀοπα-7α6 Ὠϊδτογίδη 
οἵ ϑοογϑῖθβ ; Κὶ 81] 106] (5εε. Πῖ5 πισοάποιϊοῃ ἴο [ῃ6 νους δἰγεδᾶν τείεσγεα το, Ρρ. 1:- 68, 
Ἔβρθοίδιν Ὁ. 66 [0]}.λ. 



ΧΕΝΟΡΗΟΝ’᾿Ρ ΡΟΙΝΊΤ ΟἿ ΙΕΝ ΧΧΙ 

σἴδησεα ὉΠΟΥ͂ ΜὨΙΟὮ 1 γα ψυτίθη, δηά, αρονυθ 411, ἐῆ6 τηρηΐδὶ 
8 η6 ΘΡ1Π1{π8] ρϑου Αγ 1165 οὗ [86 δαΐθοΥ ὨΙτη 561, 

ῬΕΥΒΔΡ5, 85 Ἐχρσαβϑίηρ ἃ νον οὗ [π6 τηδίζευ ἴο ψὨΙΟΝ 1 ἰαύσοὶν ΠΟΙ, 1 
ΤΏΔΥ 6 Δ]ονεα ἰο τερβαΐ ναὶ 1 μανε βϑϊα εἰβενῆοσα (ἰὴ ἃ βοιηθνδί 

ἸΏΘαρΤα ποίϊοβ οὗ Ἰζ81] 706] 5. βτυϑί νοϊασηα ἴῃ ἰὰς Ομαςείοαί ᾿δυΐδεν, νἱὶ. 6. 
Ῥ. 259 [0]1.) : ““ΤΠε [Γηἰτοάποίϊοῃ (ἰο [06]᾽5 ῬΟΟΪΚ) γεν ϑα]5 [με δας μου δἰὰᾶς 

ἴο νγῃδί ἣβ βρεαῖκβ οὗ δ5 “τὺβα]οὴ ̓  ΔΠ4 ἰο 115 τῖνὶ “16 Ὥθννοσ οὐ Ἰοῖβηι ἢ 
([Π6 να]αε οἵ ψῃῖσῃ μ6 ἄοεος ποΐ υπάἀογοϑε μηδίθ). ΤῈ Ἰεανεβ πὸ ἀομθί 45 ἴο 

[86 βοϊαίοη ψϊοἢ Πα ὨΪ]Π1561} οἴξουβ οἵ (ῆς ἀξβραδίθβ"]Ὲ φαεβίίοηβ, ΝΥ μδί νγὰβ 
Θοσγαΐθϑ ἢ δΔηα ναί [6 δββθῆσα οἵ ἢ15 ῬΒΠ]ΟΘΟΡΩΥ ὃ 06] ἀοεβ ποὶ τεραγζᾶ 
ΖΕ]]6γ᾽5. βοϊα ἢ ἂς ἢη84]. ἘἨᾶδ ἄξῃϊθϑ [ῃ6 50-Ὁδ]16α “ βαυτήοην ̓  οὗ [ῃς6 [ἢγχοα 

ΒΟΌΤΟΘ5, δΔη4 ἀἰββεηίβ οτῃ ΖΕ]]εΥ᾽ 5 ἀδρεηάθδησα οἢ ΧΘΠΟΡΠΟἢ [ΟΥ̓ ἢ 15 5ρβοΐδὶ 
“ἘΠΕ ηρ ἡ οὗ [6 ϑοοζαίῖς ἀοοίγημθ. Ἐυοπὶ [06]᾽5 ροϊηΐ οἱ νἱϑὸν τῆς 
Ἀά515 οἵ [ῃ6 ἰγϑαϊ 8] νἱανν Ὧδ5 ῬΈθη 50 βμαίίογεα ὈΥζ [ῃ6 τηοάδθγῃ οὐ! ]οΐβτη 

{παῖ 1{ 15 πο Ἰοῆσεσ ἰδ 016, Βαΐ (6 ΒοΡΡΥ οἵ ἀθέτησις Ἀδι5, 6 [Ὠ11τ5, ῬΘΘα 

τ ἀάθῃ ἰο ἀθαίῃ. Α ρυδριηῖὶς ἀδβουρίίοη 15 σίνθῃ οἵ τῃ6 ἰογίαγα- θεά οἵ 
Ῥχοογιβίθθ οἡ ϑγ]οἢ [Π6 ὈΠΠΔΡΡΥ “)7εφιογαῤείζα Ἦδα θδθη Ἰαϊά, ἀη{1], [χορ 
16 ἰδηάξυ τηϑύοὶθα οὗ Κυύομη δηᾶ 1|ς}1}00]ς6, ἃ Ὅδιθ ἰοῦβο οἵ βενθῆ οὐ βνεῇ 

ἔθεε ομαρίειβ δδ85 Ῥδεὴ ἰεἢ 85. χϑργοβδθηίίηρ [015 ῬδΥΠ  Ό]ΔῚ “ ΟΥΡΊΠΔ] 
ΒΟΌΤΟΘ ᾽ ΤΟΥ Θοοζαίθβ. 

“7061 ἢδ5 ἃ τῇοσε Ἔχοϑιθηΐ ψψΥὺ οἱ ἀδδ!ηρ ἢ (η6 “ενεογαδἐῥα, Τί 
15 5ΙΠΡΙΥ ἰο ἰγεϑί 1 85 ἃ 1ἰογασν σνοσῖς, [μ6 ργοάᾳοί οὗ ἃ υο  ὑγῇοβα τη θηΐα] 
σΠαγδοίθυβί]ο5. ἃΥ6 ὙΧ016}1} τηδυκεα δηα Ἐχϑιρ!1Π64 1 ἜΥΕΙΥ Ομ οἱ δ15 νυϊηρ9. 
1 15 ἃ τηϊβδίαϊςα. ἰο βΈρροββ {ῃαΐ, Ῥδοδϑα ΧΘΠΟΡἤΟΩ 15 0 ὈΒΠ]οϑορἤου, ἢΘ 
ὑοῦ ἃ ὩΘΟΘϑθαΤΪν σοηῆηα ὨΪΠΊ561 ἴο τηδίζοσ οἱ ίδοῖ. Τῆαΐ νγὰβ ἰῃς οἱα 
τηϊδίακα Α τοῖα τηοαθύῃ οὴβ Πα Ῥθθῃ ἴο ΕΥ͂ ἴο ἀϊθοονεῦ δὴ δἰεηθηΐ οὗ 

Ἰοσῖς ἴῃ ἢἰβ δοσουηίΐί οἱ δοοζαΐββ, οἵ νοῦ ἢ6 ἰ5 ᾿Ἰῃοαραῦῖθ, Τῆς οτάεγ οὗ 
ἴορΙο5 15 ῃοίΐ Ἰορίοδὶ) ; 1 15, 1 γοὰ [1Π|ς6, Ῥβυσῃοϊορίοδὶ, “ δββοοϊδίινε. Τῆς 

υϊτὴρ Ῥορίηβ ΨἹ δῃ ΔΡΟΪΟΡῪ 1 ΘΏΒΥΟΥ ἰο {με 1ηαϊοίπηξηΐ, αηα αἶσο ἴο 

[88 5ορβῖβε Ῥοϊγογαῖθβ. [10 Ῥυθβθηῖν οθᾶθθθ ἰο Ὲ ἴοσεηβίο. ΤῈς νου 

ἸΠαα] σα 15 ᾿τουαῖν νεΐη. ΤΏ ἀείδησβ Ὀδοομηθβ ἃ ραηερυχῖο οἱ ϑοοζαῖΐεϑ, 
{πτε ἰῃδϊ οἵ Ογζὰβ οὐ οἵ Αρεβϑιίαιβ, οὐ οὗ Πίτη56}} τῷ {πὸ αἱπαδασῖς. ΤῊΣ 
[Δυ ΠΥ “τοῦ 5’ οὗ εὐσέβεια, τὸ δίκαιον, ἐγκράτεια, φιλία, Ῥερίῃ ἴο Πασηί ἢ15 

Ὀτδίῃ δῃᾶ ἴο που 15 γηδίίοσ. Αἱ ἃ σεγίϑιῃ ροϊηί (1. ἵν. 1) ἰῃ6 βεογεῖ 15 

ουί---αὐ 15. ἃ “" (ΟπουΥγΘἢΖ- ἢ χ,᾽ τυτιϊίθξη ἴο οοτγθοΐ οογίβιῃ ομθ- 56 α ν] αν 

οἵ Δηξβίμθηθβ, ῆο Μη] ἤᾶνα 1 (μαὶ ϑοοζαΐεθ νγὰβ 5ΠΏΡΙΥ ἃ τηδϑίευ οἱ 
οαβιραΐογυ “Φ γοίγεῤίζε (κολαστηρίου ἕνεκα). [ΤῊΪ5 15, 1 {81η1κ, βἰαίβα ἃ 11{{18Ὸ 
ἴοο ἀορστηδί!ς411γ.1] Χοπορῃοη 15 στα (δἰ (6 ἰηθυθησς οἵ δοοζαίθϑ ἴῃ 815 

ἀβα!ηρϑ γι 15. ϑϑοοϊδίεβ νγαὰ5 ὩΊΟΥῈ δα! ]ηρ ; ἢ6 σϑηί]ν 1εα {Πϑηὶ οἡ ἰο 
νιτίαθ. Τὸ 15 ἃ ρυεαί φαδϑίίοῃ ψῃοίμοσ (815 νίαν οὗ δοοζαίθϑ σδῇ Ὧδ δϑιδὃ- 

115η64, Ἰὐμοοηβοιουβὶν, ἢὸ ἀοπθί, δηᾶ δ5 1ἃἪἃ σγεῖθ ὈΥ δοοϊάθηΐ, δοοζδίβϑ, 

[Πγουρἢ [Π6 ΤηοΥ8] ἴοσοα οὗ Ὠ15 ρευβοῃδῆίγ, αΙά 1684 15 δὴ 5 οἢ ἴο ν]τία6. 
ΧΕΠΟΡΒΟ 5 ΟῚ [ΘΕ ΠΏΟΏΥ 15 σα Ποϊθηί, Βαΐ ἐμαὶ ϑοογαίθϑ Ὡλοσα 56 οἵ 5εΐ 



ΧΧΙΙ ἹΝΤΑἈΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ΡαΓΡοΟΒΘ 15 ΒΟδΊΌΘΙΥ οΥθ 10 16.:}: Ἰηάερά, Χομορἤοη Ὠλ561Ε (6115 5. ἐμαὶ ΒῈ 

αΙά ποΐ βδεὲ ἋΡ δ5 ἃ ἰθϑοῆεδγ οὗ νἱγτίπθ. ον δὲ ψὰ ἴο ἀΐϊβοονεσ [ῃ6 γξ8] 
ϑοογαίες (Σ) δῃᾶ βξεραίαῖς τω ἔοτη ἢἷβ δἀτπηίγεσ Χεποόρβοη (3) ἴῃ {παὶ 

σοιηροιῃᾷ (5) ῥγεβθηίθα ἰοὸ τ ἴῃ τῃ8 “ήεριογαδίϊζα 99 Τῆς οὔθ 15 

τεδαν ἴο μῃαπᾶ. Ἰηάεδρεηάθηςν οἵ ΧἝπορθοη ἴοσ [6 πιοτηθηΐ, να σδῃ σεῖ 
δὲ Σ {[γουρῇ Ρίαίο, (με ϑοογδίίο βομοοίβ, δηά “ὁ Αὐϊβίοιςε, Ὑγβαίενεσ ἰἢ658 
ΒΈν γα] γι Ώ65565 δἰίοϑί 222 Ο727)107: ΥΤΑΔΥ Ὅδ6 δοσερίεα δ5 ρεησίηθ ἔου Σ, 

ΧΕΏΟΡΒοη, ἴοο, νγα ον Μ0611 βῃουρῇ, 8ἃ5. μδ5 δἰγεδᾶν Ὀθθὴ βαϊᾷ, τοτὴ Ἦ15 

νΔΥΟι5. τ !]ηρ5, ὙΠ [6 οὐζοηίοη, ἴῃ ραυίίουϊαγ, οἵ ἰμ6 Αὐἱβιοί]δῃ 

ϑοογαΐθϑ, γχ σδῇ ΔρΡρυόδοῦ {μ6 “Ζεγιογαῤέίδα, δια 50 βεραζαῖθ (ῃ6 βροἹά ἤοση 
ἴῃς ἄτοβϑ οἵ Χεῃορμοη. ἢ 

(2) Α5 ἴο {εξ ἀεϑίρῃ, εἴο., οἵ 1ῃ6 “7ογηογαξίζα. 1 δεοσερί 
ΔῊ διηοϊθηΐ νον {παΐ 1 15 ποῖ ὈΓΙΤΊΔΙΠΥ δὴ Ὠἰδίοσιοαὶ δοσοπηΐ 
(5.111 1655. 15 1Ὁ ἃ ῬὨΠ]οΟβορϊοδὶ οὐ Ἰς 52); θα ἴῃ ροϊηϊ οὗ 
ΠΠΓΘΥαΤΎ ἴοσα (1 δὴ ἢοΐ βϑρβακίῃρ οἵ [8 ᾿πϑριγαῦοη ΜὨΪΟὮ 15 
ὈοΙῃ οὗ Ῥείβοθδὶ δῇεοϊοῃ 2) δὴ ““ Δροίορυ " ψ ῃ]οἢ ῬὈΓΘΒΘΏΠΥ 
Ῥδοοιηθ5 ἃ ““Ῥῃδρυτῖς,, 5. βϑιίηρ Του [6 νυ θυ 5. σομσΘρΈΟη 
οἵ ϑδοοδίεβ ἴὴ ορροϑβι(ίοῃ ἴο οὐστεηΐ δοσοπηΐθ, ἴῃ ΜΓ ἢθ 
ἴβε]5 [ῃδί ἃ οϑγίαίῃ 5146 οἵ [ῃ6 τηδίζεγ, οἵ ψῃϊοῆ ἢ6 Ὠϊπλβ6 1 ἃ5 
ἃ ΟΟΙΔΙΟ 15 ΘΠΕΠΙΘα ἴο 5ρθακ, 85 Ὀθθη περ]εοίεα, 

ΤΓῊΪ5. οἴΠΕΓ 5146 οἵ [πες τηδίζοσ ἣς ἀδνείορθ ἢ Ὧο 1ηΐξη- 
Π]Ο8] πηίγα ἢ Π}] 0655 οἵ ἀθ!πϑαίίοη, Ὀὰϊ νῆδί σαϊθ5. 15 Πδηά 
45 ἣξ ἀἴανβ [ῃ6 1ἴπ65 15 [86 αὐ δίς οὐ'. ΠΠΓΟΥΘΤῪ ᾿ηϑυηοῦ ΟΥ̓ [Π6 
Π8 1 ὝΟ 15 ΡΑΙΕΥ ὨΙΤΉ56} δηα ῬΔΙΠΥ ἃ τἹἱΚ7 δοωαίΐειδ. Α5 ἴο 
ἴῃ6 σομηροϑι 0, ΓΛΥ͂ ΠΟΙΟΩ 5 ἰῃαῖΐ ΧΕἝΠΟΡΏΟη 84 ΕἸΓΠΕΓ 
Ἰανθηῖ!θ ποίΐδα ἴο αἀδροηα οὔ, οἵ δὶ δΔΗΥ͂ ταῖθ ὩΠΘΠΊΟΥΙΘΒ 
γα Γεβῃμεα ἴῃ οοηγεϊβαίίοη ὙΠ ἔπη ς. (ϑοογαῖς. ἀπᾶ οἰμετ) 
ὙΏΙΟΒ αἱ ἃ οδιίδίη ἀδίε ψεῦα τἤσονῃ ἰηΐο 50Π16 δοτί οἵ 
᾿ἸΠΘΥΑΤῪ ἴοστα, ἰεηϊαινοὶν αἱ ἢγϑι [ὈΟΘ51 0] 77 ῬουΠ]ΟΏ5 ΕῚῈ. ΟΥΔΠ]Υ 
ΑΙ] γογϑά, ἃ ἰαχὶ νγὰβ φρτϑάπ8}]} ΓοσἘ 4, σορῖθ 5 σγοσα οἰτου]αιθά]. 
ΤΏΙ5 νὰ [86 πποῖθιβ οὗ [π6 οσοιηρίείς ψουκ, ψ]οἢ ἢθ κερί 

1. Ὑ ρύξε δηά ἄϊθαργθο. Ῥ]δίο θεαῖς ἰδϑυϊμηοην, 1 5ῃμουϊά 58 ν, ἴο ἔῃ 6 τλοτϑ] ᾿πῆπθηςς οὗ 
Θοοζδίθβ, Ἔβρϑοίδ!ν τῷ (6 Φάαεαο. Αὐιβίοιϊβ, Ῥοόββϑίθν θδσοδιβα ἢϊ5 “ΜΟΥ Κ5 ἡ τε ποίθϑ5 
οὗ 15 Ἰεσΐατεβ δηᾷ ποΐ εὐτϊιεα ᾿ν Εἰτηβϑιῦ, οὐ ἴου βοπὶς ἰαἸοσυπογδίῖς τεάβομ, 15 νοῦν τειϊοαπέ 
διἰ5 ἴο {πῈ6 Ῥϑύβοῃδὶ οβδαγδοίοσιβίῖοβ οὗ ἢἷ5 ργβάξοεββουβ. 

2 5εεὲ Ἴγδηβ. νοἱ]. ἱ. ρ. ἰχχνι. : “ἜΒδΕ ψνοῦῖκς 15 δὴ μοῃδϑϑὲ δέξειηρὲ ἕο βχρ δίῃ ἐδε 
σὨδγδοῖοσ δηα ροβιοῃ οὗ δοογαίεϑ ἴο ἃ ῬΌΡΙΙ. 8Ο βϑειηθά ἴο τιϊβδοοποεῖνα ἴσα; δηάᾶ 
Ῥεΐπρ ῬἈαβεᾷ τϑ1η1ν οἡ {ῃ6 νυϊτεχβ ῬΟΥΒΟΊΔΙ ταοο]] θοῖοη 5, 15 σορίεία τ ἢ δαυςορ ορσυδρῖο 
ταδίζογ. ἢ 

9 ΤῊΙΒ 15 {ες νὶεν οὗ ἐπδὲξ βρυεδίεβε οὐἱοὸ οὗ Πε δῃποϊεπὲ ἡνου]ᾶ, ῆο νγαβ ποῖ 8. ΡἘ11ο- 
ΒΟΡΒογ (5388 ΤΎΔΏ8. νο]. ἰ. Ρ. χχν.), Θιοηγϑῖαβ οὐ ἘΔ ΙΙσαγῆδβϑιϑ ; Ξενοφῶν ἐν τοῖς ᾿Απομνη- 
μονεύμασιν ὡς ἀπολογούμενος ὑπὲρ Σωκράτους περαίνει" ἔργον δ᾽ αὐτοῖς ἐστι καὶ πολλὰς 
ὑποθέσεις ὁμοῦ συμπλέκειν.---ΑΥ. αἰ Ζοΐ. Ἰχ. τ2. 5358, 4. 



ΟΟΝΘΡΕΟΤῸΒ ΟἿ ΤΟΡΙΟ ὁ ΧΧΙΙ 

ΟΣ ΚΙηρ δ οἡ δηά ΟΥ̓ ἀπτίηρ ἢἰ5 Ἰδίβασαε δ Θ011105, 287-271 8Β.6,, 
[1] [η6 Πη8] ῃοιηθηῖ, Α,5 ἴο {ῃ6 ἀδίεϑ δ ψῃ]οἢ δποῆ 8 ΟΥΚ 
5 Πιδύ Ὀδρη ΟΥ Ά ΠΏΔΙΥ σομοϊπάεά, 1 [Π1ηκ ἴμεῖα 15. πὸ 
Θυιθηςθ.; 

Αἱ [815 ροίϊῃξ 1 1πβογί ἃ σομϑρεοίτβ οὗ ἰορίοβ ἰτεαϊβα οἵ ἴῃ 
᾿[ῃ6 “ήεριογαδίζια, ἃ5 ἍΕ ῬΟΒ5655 1. [Ι͂ἡ 5ρ1{6 οἵ [ῃοββ ἱποοῆθε- 
ΘΠΟΙΘ5. δηα ““δηουηδ 165 οἱ 411] δοτίβ, ψῃῖοῦ μᾶν Ὀξδεη ἃ 
ΘΟΔ 614] ἴο ΟΥ̓ 65 Ζεαίοιβ ἔοσυ {π6 τορυϊδίοη οἵ ΧἜΠΟΡΏΟΙ ἃ8 
δι ΤΩΔ βίου οἵ 51ΏρΡ1|6 βίγ]ς, Ὁ ΜΠ] Ὀ6. ουηά, 1 (δῖηκ, [δὲ (Πετα 
Δ16 ανιἄθπὶ βἰρῃβ οὗ τπϑιποά ἰῃ {πες σοτϊηριδίίοῃ, σ᾿, με ίμεῦ 
[Π6 δαίῃοῦ 15 δι πΊ561{ τοϑροηβι0 16 ἴοσ {π6 διταηρεηηθηΐ ΟΥ ποΐ 
δ5 ἴὰ ΠΟΥ͂ 5ἰδμάβ, 15. τηρογίδος ᾿ηἀθεα, Ὀαΐ γοῦν τεδᾶδθὶβ (Τὴ 
[868 οτἱρίηδὶ τδεκ). 

Α ΟΟΝΘΡΕΟΤΌΘ ΟΕ ΤΟΡΙΟῸΡ ΤἈΒΑΤΕΘ ΟΕ ΙΝ ΤῊΞ 

ΠΖΙΕΣΖΟΚΑΒ7Δ, 

ΓΣ Ξε ίῃβ γβδὶ εἰβίογίοδὶ ϑοογϑαίθεβ, ᾿Ξ τε 86 Χομορμομηίϊο ϑοοτγαίβ5.] 

ῬΑΞΒΤΙ.--- ἘΜ. 1. 1. ἴι. ; ἥγουα ἐπα ροϊηί οὗ νον οὗ δῃ ““ δροϊοριϑί, 

Τ δ. 1. σδρ. 1.--τῷ ᾿. 26 τς ᾿πηἀϊοίμηθηί (γραφή). ΤῊΘ δαίμοσ ἴῃ τεῦ. ἴο ἐπε 
οἴβοϊδὶ ῥργομιοίθεβ οὐ [ῃ6 βυϊ (οἱ γραψάμενοι). 

88. 2-20 γραία (86 ομαῖρα (1) οὗ ““᾿πτρί ον ᾿" δἀναησεα ἘὈγζ ἰἢξ ρῥτοβε- 

οαΐοΥ δἰ [ῃ6 ἰγ18], 399 Β.6. : : . Τίδῆ5. ΡΡ. 1-6 
2. σα. 1ϊ.---8ϑ τ-8, (2) {παῖ οὗ ““οουσπιράηρ ἰμ6 γουηρ " Δἀναῃοςα ὈΥ (ῃς8 

Ῥτοβθουίοσ αἱ [868 ἰγ14], 399 Β.6. : : ῬΡ. 6, 7 

Αμᾶ ῬΥ 8 Θαϑύ ἰγδῃϑι[οη ραβϑίηρ οὐ ἴο συγγαπὶ Πογαίαγθ, εἰς., 1 

δι ϑρθοΐαὶ γείδγήθβῃοβ ῬοββίΥ ἰο (ῃ6 κατηγορία Σωκράτους οἵ ἴῃς 
τβοιοχοΐδῃ Ῥοϊγογαίεβ (392-380 Β.6.), ἄθα]5 ψιτ Ῥαυ σα]Α. Ῥοϊηΐβ 

αἀναποβα ὃν [ἢ δοουβοχ (ὁ κατήγορος). : . ΡΡ. 7-20 
(1) μαἱ ϑοογαίεβ. νγὰβ ἃ Ῥαᾷ ἀδιηοοζαί, 88. 9, τὸ, ΜΏΙΟΒ. Πα 

τεραῖβ ΟΥ̓ 88 1Ο, 11 : : : . ΡΡ. 7; ὃ 

1. Β|ς. ΤΥ͂., ἴὰ μος Η!ρρίας ἀπά Ἐππεμγάδηιβ ποτε βϑρθοῖα!ν ἀγὰ ἱηεευ]οουζοῦθ, δηᾶ 
ἴῃ ΒΟ 50 τῆδὴν ἰορῖοβ αῖὲ γε μδη]εά, 5 συγεὶν οὗ ἰδίεγ ἀδίς τμϑα [88 τηδββ5 οἵ ψῆδί ἢ85 
ργεοβάεά. Α8 τὸ τῆς ζαςξ ολαφέον' οἵ ΒἸκ. ΤΥ, (αηά τμ8 “2οἶορψ) [μ6 οἷα 15 ἴο "68 Τοπηά 1 
186 δοῖπδ] γε δε οηϑδῖρ οὗ Ἡδυπορθηββ ἰο ΧοηόΡῃοπ, Ψν ΒΙΟὮ 15 ἀπιοηρ [86 ““δτοβηβ. 



ΧΧΙ͂ν ΓΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ 

(2) ἰμαὶί 5. νγαὰβ γϑϑροῃβιθὶα ἴουῦ (6 πλδάδεας οἵ (145. ἀπᾶ 
ΑἸΟΙΡΙ 65, 88 12-48 : ᾿ . ΡΡ. δὅ-1τό 

Τὴ οἤαῖρε τορυζίεα Ὁ τπ6 δυΐμου, 88 13-16; Φθγϑέ5 8 

ΟἸὐ]δοίίοη, 88 17, τ ; φοζοτές δ ΑἸ ΙΒ θη θϑῃ (Ὁ) [ΠΘΟΥΥ, 

88. τὃ-232 ; ἰῆς οδδε οἱ Ουταβ δηᾷ ΑἸἹοιιδάδθα γεϑαμηθά, 88 

24-28 ; ἴνχο Π]υϑίχαῦνε αηθοάοίεβ, 88 290-38 ; 1ῃ6 δυϊμου β 

[Πθοσυ, φαίην δ᾽ ἂν ἔγωγε, κιτ.λ., “ΠΥ (.6 ἰθδοῆασ 15 

ποί ρΙδαβίηρ ἰο [ῃ6 Ῥὰρ1] [πεγὰ 15 Ὧὸ δἀποδίϊοῃ,᾽ ὃ 30, 
ἰεϑἰθα ἴῃ (86 οαβα οἵ [ῃθϑε ἔνο 50-οδ]]ϑᾶ ρῃρ115. 

“ς ΑἸοιδίδάεβ απ Ῥϑυῖο 65, ἃ ἀἰἸβουββίοῃ ἴἰο σον [Π6 ργορβη- 
51Υ οὗ ΑἸοιθιδᾶδβ, δ5. 4 δά, ἴο ““ ἀϊδρυίδεοη, 88 40-46 ; 

[μα ἰσὰα σοϊηρδῃίοηβ οὗ ϑοοζδαίθϑ, 88 47, 48. ῬΡ. 1ό, 17 

(3) ἰμαΐ 5. σϑιβθα [μ6 γουπηρ ἴο ἄδβρίβα {πεῖν [αἰ Ώδτβ, εἴς, 8 49, 
τοραςοα ΤΥ {πα δαίμου, 8 50 ; δπᾶ {πεῖν Κιί δηα Κη ἴἢ 

ΘΘΏΘΙΑΙ, 88 51, 52, ταραίίεα, 88 53-5 ᾿ ῬΡ. 17, 1ὸ 
(4) ἴμαΐ 5., ΌὉῪ Ῥεύνοϑίβε χαοίδίϊοῃ οἵ ψαρϑίϊ μα ]α ραϑθαραβ [ἢ 

{ῃ6 ροείϑβ, ἰδιρης 15 αϑϑοοίδίθβ ἰο ὃς κακούργους ἀπ τυραν- 

νικούς, 6.ο. Ἡεβἰοα᾽ 5 ἔργον δ᾽ οὐδὲν ὄνειδος, ὃ 56, τερυί(εά, 

88 π6, 57; οὐ Ηοηλει᾿β ὅντινα μὲν βασιλῆα. . . ἀπ ὃν δ᾽ αὖ 

δήμον τ᾽ ἄνδρα. . ., ὃ 58, τερυίς(ε4, 88 590-61. Ῥρ. 1ὅ-20 
ΤΠδ δαίμον᾽ 5 βυτητηϊηρ-ρ ἴῃ ανουσ οἵ ϑοογαίθβ ἃ5. ἃ ῬΈΡΙ]1Ο Ὀ6Πη6- 

Ἰδοῖου δῃᾷ [με τπηοϑί ἀηβ6] Π9 οἱ οἰζΖοηβ, δημοτικὸς καὶ φιλάν- 

θρωπος, ΠΡ ΘΥ Δ }}Ὺ αἰβρεηβίηρ 15 βριγ δ] γε] ἢ ἴο 81]---ῇ 81] 510 ῃ 
ἴο σατγεηὶ ΡΙγΔΟΥ οἵ ϑοοζϑίίς ἰοϑοῆϊηρ, 8 6ο; ““8ἃ ρύξαΐεσ [ἤδη 
Τλομδ5 15 μοσα,᾿ ἡ 861 ; [ῃ6 ὑνο οοπηίϑβ οὗ [6 1ηἀΠ᾽Ἰοίτηθηί τἱ ἀϊου]ΟὈΒ]Υ͂ 
ἱΠΔΡΡΙΙσΔΌ]6 ἴῃ {πὸ σαβε οὗ ἃ πιῇ ριθ- Π ΘΠ Εν (οῦ-  αγηρ, δηά 
ὙΠΟ ὈΥ ταὶ Δη4 5Ρυν δησουχαρεα ἢΪθ. αβϑοσίδίθ ἰο 186 ὨΙσῃδβί 
νιγίας, 88 62-64. [1 15. ποίίσραῦϊα [Παὶ ἰὼ (15. Βηδ] βυσιηρ-Ρ 

οὗ 6 δροϊορείίς ργείδος ἴο ἢἰβ5 ψγοῦΐς (Ώ6 δαίμου ἄοθβ ποί 156 (Π8 

Ῥῆγαβα ὁ κατήγορος, Ῥμὶ ὁ γραψάμενος. Τί Ῥοϊγοζεαίες 15 γοίεσγεα 
ἴο υπᾶδυ ἰἢς ἰουύθσ {Ππ|6, Αἡγίαβ 15. σοσυίδιηϊν βαυρρεβρίεα ὈΥ [ῃ8 

ἰαϊίεσ, δῃᾶ 1 15 {Ππο]γ βδηουρῃ ἰμαΐ [ῃς τηείογοίδῃ σανα ΟὈΥΧΘΠΟΥ͂ 
ἴο αὐριταθηΐίβ Ἀ1Ο [Π6 οἴδοίαὶ ρῥγοβεσοαίοῦ ἢδᾶὰ δαἄνδῃοθά, 8668 
ηοίς Ἰϑεΐον,, ὁ κατήγορος, Ὁ. ΧΧΧΙΙ.1 . ᾿ . ΡΡ. 20, 21 

ῬΑΚΤῪ 11.---ΜΈΜ. 1. τ. ἰο Θηά οἵ Β]ς. 111. (οὐ ΒΙκ. 1Ν΄., 566 Ῥεῖον) ; ἔτοϊὴ 

[Π8 ροϊηΐ οἵ νίαν οἵ [6 “" Ῥιορυδρῇοθσ." 

ΤΏδ δυίμοχβ τδῖῃ {ῆθοῖθ 19 ἰμαἰ ϑοοζαίος ““ Ῥοηδθβιρα " τῃοθθ ἣθ 

σϑηὴ6 1η σοηΐδοί ὙΠ τὼ {δε Πρηθοὶ αν. ((Ε ΘΠ 6 16 γ᾽5. τειηδυϊ- 
ΔΘ ρῆγαβθ, “" Απμά ϑοοζαίεβ [ῃῆς [655 (χιϑὶ οἵ ἀσεθος. Ὁ) ΤῊϊ5 
ἡοΐα Π85 δἰγεδαν Ὀβεὴ βοιμηῃᾶθα 1ῃ [6 ἰαϑὲ Ῥδύδρυαρῃ (64) οὗ [8 

Ἰαϑὶ ομαρίε, δῃᾶ (6 {πϑῖηδ 15 ἀδνεϊορεά ἰχουρῃοαῦυί ποσὰ [15 ροϊηΐ 



ΓΟΟΝΘΡΕΟΤΌΘΒ ΧΧΥ͂ 

οηνγατᾶβ, ΤΠ ἰνὸ (ορίοβ οὗ ““ ρῥιεἰν " δηᾷ ““τροσα] ἶγ ̓ δυρρεοβίθα 
Ὀγ [ῃ6 γραφή σοΟὨίΓΟ] {πΠ6 δυριηγθηΐ, 

ΤΑ. 1. σ8Ρ. 111.- - Ὡς δυῖῃου ψΜ}1}} ἄγανν Ἰροὴ ἢ15. ““γβοο]]θοι]οἢ 5 ̓ ἴο ῥρύονα 

[ῃδἱ 5. ““θεηδβίθα ἢϊ5 αϑϑοοϊδίθϑ,᾿ δηᾶ (1) Βιϑδί ἢ τοραγᾷ ἴο ἢΪ5 

ὈΙΕΙΥ : 85. ρύθοδρί ἂ5 ἴο νγουβῃῖρ, νόμῳ πόλεως ; Ὧϊ5 2ογηημία οὗ 
2γαγ67 ; Ἠ15 οἴμεοσ ργεοθορί, καδδύναμιν ἔρδειν (οἰ, ὈῬεϊον, ΓΝ. Π|. 

16, 17), 88 1-2 ; 815 [Δ1ἢ ἴῃ σοᾶ (τῶν θεῶν), 84 . ῬΡΡ. 21, 22 

(2) Ἠῖ:ξ ὨΔΡΡὈΥ͂ 5ε] οοῃίτζοιϊ----οομίιηθησα οὗ 5οὰ] δῃηᾶ ῬοαΥῪ ἃ βεοοῃά 
Ὠϑίαγα ; [15 ἢυτηογοιθ ΨΑΥ οἱ ἀείεπμαϊηρ {Π6 δἀναηίαρε οἵ μηδὲν 
ἄγαν ὈΥ ἃ φΙοβ5. ΟἹ ἃ Ῥαβϑᾶρε ἴὴ 1π6 Οάγοσεγ, ὃ8 5-ὃὁ. 2.6 τῇς 
τσ οἵ Αρῃσχοάϊίθ, ἃ ἀϊβουβϑίοη Ὀείνεεη ἰῃθ δαΐμοσῦ (νῆο 
ἰηἰτοάμποθα ὨΪ56 1] ἂς ἃ ογαρμαξέε 6759) δῃᾷ ϑοογαΐῖθβ αρουί 
ΟΥτόορῦΐα5, ῆο 15. ργεθεηί. [1|ἰαἰτα 1ῃ15 ἴο 6 Ὀαβεᾶ ὑροῃ ἴδοΐ, 

Οὐ Ἰ468]1564 [οῖ. ὅδε Τυύδῃβ. νοἹ]. 1. Ρ. ἰχχν!.1 88 ὅ-15. 

ὈΡ. 22-25 
Ζὖ. ΠΑΡ. ἵν.--- τ. ΤῊΘ δυίΐπου, ψογορές ἃ οουίδη Ὀ]Δ 51 016 οοποθρίϊοη ἀ6- 

τνεοά ἥοιι οαἴγεηίς [τογαΐαχο, εἰς. [Ῥ]αΐο ὃ δῃηᾶᾷ Αμπεβίμθηεβ Ὁ] 

[Παὶ ϑοοζαίεβ γνγὰ5 “" ργοίσερξοδ!ν ᾽᾿ βἰγοηρ 1ῃ δε γα] αἰηρ ΡΘΟΡΙΘ, 
"παῖ δα τὸ 511}1] ἰο Ἰηἰγοάπος ἔπε, πὸ ἃ σοοα ρο-Ὀείνγεθῃ, ἴο 
ψισίας Βιτηβο], 1ηϑ]ϑῖς (αὶ ϑοοζαίοθ᾽ “ οχιβίις ̓᾿ ἀϊβουβδίοηβ, κολασ- 

τηρίου ἕνεκα, ἡΥΕΥ6 ΟὨΪΥ ἃ ρογίίοῃ οὗ ἢϊ5 τηβίμοᾶ υϑβα ἴο Ὀγϑαῖς ἀοννῃ 
ἴα]56. σοηοεὶῖ οὗ Κπον]εᾶρθ ἘΠ5 ογάϊπαυυ ἀδ}]γ σομνεγβδίίοη ΜῈ 
δ15 ἰηἰτηδίθϑβ νγὰϑ οἵ ἃ το τηοτὸ ““ εἀϊσιηρ ᾿ ομδγϑοίοσ, δηα ο4]- 
ου]αίςα ἰο τηδῖςα ρθορ]α ροβινεὶν βίου. 2.6 (με Βχβί ἴοριο, 2 έσέθ 
Ῥγουζαίδγεθ, νυ π655 [6 σοηνογβδίιοῃ (ἡ ἰοῃ [Π6 δαϊμοΥ ΡῬΘΥΘΟΒΔΙΠ}Υ 

νοῦοθος οΥ, λέξω δὲ πρῶτον ἅ ποτε αὐτοῦ ἤκουσα) [ἰοτ [Π15 26γ5ογαΐ 

206 586 Ὅδϊονν} ψι ἢ Αὐἱδίοάξιηιβ, περὶ τοῦ δαιμονίου, 88 2-1τὅ. 

ΤῊς δυίῃουῦ᾽β σομητηθηΐ ἃς ἴο {Π6 βα]αίαγγ εἤεοίβ οὗ σι οἢ δυρατμηθηΐδ, 

“Βου Οοᾶ 56εβϑὶ το, 8ὃ1το. : ; . ῬΡ. 25-30 
[1ΤῊ15 ἰ6]θοϊορίοδὶ ομαρίευ Πδ5 15 ῥϑγα}]6 1 Ῥεῖονν, ΓΝ. 111., θνβὴ ἰο ἃ 

ἀοί1] ([με γοΐεγθηος ὈΥ Αὐβίοάθηγαβ ἴἢ (6 οὔθ οδ56, δῃᾷ Ἐπῖηγ- 
ἀογλαβ ἴῃ [ῃ6 οἴμεου, ἰο ϑοοζαίθϑθ' δαιμόνιον, Ἦΐ5. ““ΡὈχναίθ οἵδοῖς, 

1. ἴν. 15; ΙΝ. 11. 12). ΤῈ σαξβϑίοῃ δγῖ565 : ΠΟῪ ἴδαυ 15 (ἢ 15 
[6] οΙορῪ ϑοογαίϊο, Σ, οὐ Χεπορμοηίο- ϑοοζϑίῖς, ΚΞ Ὁ] 

Ζό. σ8}Ρ. ν.--- δ [86 βθοοηᾶ ἰορῖο, ἐγκράτεια. ὃ8:τπ. ΤΕ Δυίθοῦ ΟΠ] ηρα5 

αἰζεηίοη ἀρϑίῃ ἰο ἰῃς ψΒοϊθθοῦια εἤἴδοί οἵ βοῇ δὴ ἅρρβδὶ] 85 
[Ο]Π]ον5 : ΞΙΣῚ ἱπου]οδίηρ βισίοί δἹοοΐλθθ ἔσο 8411 τηθδῃβ οἵ 5611- 
ΘηΒΙανθηχθῆΐ, 88 1- (βο] Ετηδβίθσυ ἰἢε ἰουπμάἀδίϊοῃ οἵ νἱτίαθ, 8 4). 

ΤῊ δυίποχ᾽β ἰοβ την ἰο Σ' Ξε] οοηίοὶ, 86. . ῬΡ. 230-32 

26. ΠᾺΡ. νἱὶ.---ΑΡτοροβς. οὗ [ῃ6 ἀρρδίξεηΐ κακοδαιμονία, Ὀᾳΐ τρ8] εὐδαιμονία, 
οἵ ϑοογαίθβ, [86 δυίμου ᾿ηἰσχοάμποθς τῆγθα σοηνουθδίϊοηβ ΜΙ ἢ Δ ὩΠ]- 

ῬΒΏοη {με βορῃῖβί : (α) 88 1-τὸ, γαϊΐομδὶ “Ὃ βἰοϊοῖβῃι ᾿ξξί 8 ΙρΉΟΥ 

᾿ξάοῃίϑηι ; [88 Πιρῃθβὶ ρ]θαϑαγα πηργονοιηθηίΐ οἵ 561} δηά οἴμεχβ : 
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ΒΙΠΏΠΊΔΙΥ ΟΥ Σ᾽ (οΥὁ Ξ|Σ) εἰῃϊοβ. (β), 88 11-14, [6 ψίβάομῃ οἵ 
Θοογαΐθϑ ; [ῃ6 νεηάου οὗ ψίβάοιῃ δηᾷ (ῃ6 νεηᾶοσ οἱ Ῥεδυί σΟπλ- 

Ραγϑά : [ἢς βθογεί οὐ ζΣ δἰ ῃῖσδὶ [οτοθ---ἰῃς δυς που 5 Ῥευβοηαὶ [65 ΟΉΥ, 

8 14 αὐ η. (γ)ὴ ὃ 15, γὲ πολιτικά, οὐ, 85 γγ8 τηϊρηϊ 580, “τῆς 5οοῖδὶ 

δἰ ϊςβ οὗ ἃ οἰἰΖεῃ ᾽--- τεϊοτί ϑοοζαῖς... : .ΡΡ. 32-35 

11}. 1. σ8Ρ. νἱ1.----εἰ καὶ ἀλαζονείας ἀποτρέπων τοὺς σ. ἀρετῆς ἐπιμελεῖσθαι 

προὔτρεπεν ; 88 1- (σ6 Σ ὨοϊτοΥ οἵ οδῃΐ δῃά δυτηραρ) ;; ἀνοϊάδησα 

οὗ ἔδ[58 - βεδιηΐηρ [Π6 τόγαὶ τοδα ἴο νίχίας δηᾶ στερυϊαίίοῃ ---΄ ΒΕ 
Μηδ γοὰ Μοῦ] [αΐη θὲ {πουρῃι᾽" ; [αἰ5δε ργείεηβίοῃ ἴΠῈ 5104] οἡ 
νν ὨΪσἢ ΞῃΙρνυξοῖς 5 τοδᾶβ ; οἵ υτθαρ ἴῃ ΒΙΡΏ ῥΐδοθθ. Τὴδ 
δας μου 5 ἰεβιποὴν ἴο ἰπ6 ὨΘΙρΡβα] 655 οὗ 5ιο ἢ διυριπιθηῖβ α7ο- δά 
2γο-ἐγεῤῥἑεαζίν, ὃ 5, απᾷ 11. 1. 8 1. [Βαϊ μετα 15. ἃ 56η88 οἵ 

Ῥοϊοδίηρ αἱ 1815 ροϊηΐ ; 566 ποίβ σά ζος. : . ῬΡ. 35-37 

1410. 11. σὰρ. 1.--- α οοηνευβαίίοῃ 1 Αὐδέρραβ γέ ἀκολασία. ὃ8 1-9. 
Ἐδαρσαίίοη οὗ 8 τυ]ηρ βρὶτϊ, ([ῃ6 “δος ἢ δη. ὃ 9. 18 ἴτεε- 

ἄοπι οὗ ρ]βαβαγθ-αἰκίησ ἀποίμευ σόα]. ὃ 11. «4. 8518, 15 {πεῖξ 
ποῖ ἃ σέ γιφάξΐα Ὀδίνθθῃ τὰῖθ δηᾶ 5] νου ἢ .5. Νοθθ. 7Τῆξ ΙὩδῃ 
ψὶμοαΐ ἃ βίαϊα 15. ἃ ἔογείρῃευ βνευυνεγα : 15. σΟΠΙ ΠΟ ΟΟΒΠΊοΟ- 
Ρο ἰδ ναραρομᾶαρε ἢ Α΄. Βυϊ 15 ποί {πμ6 μαρρίῃθϑθβ οἵ [π8 ““σόυαὶ 
αὐὶ "ἢ τσοὶ [Π6 58πὶ6 [Ὠϊηρ' 45 [ῃ6. τηΐίβετυ οἵ (6 βίανε ἢ .5. ψοϊυη- 
(Δ1Ὺ 8:4 ᾿πνοϊ δ ΥῪ ρϑΐηϑ ! 411} [ῃς ἀϊβδγεησα ! 85 τῇ δαμίηρ ; Ὀαΐ 
μον τα πΟἢ ποῖα Ἔχ] γαίηρ ἴα ἐπ φασοί δίῖευ βρισγιίαδὶ ρευίβοϊοη. 

88. 21-234, ἰῃε σύγγραμμα οἵ Ῥτοάϊοιι5, ““ΗεΥδο65᾽ ὁμοῖος." ΤῊς 

δὐἀαποβίίοη οὗ ΗΠ εχϑοὶθβ ὉΥ νἱτίαθ. [Οης ψομάσδβ : Π14 Χο πορΒοη, 
ἰαἰκίηρ [86 ὧραι οἵ Ῥτοάίοιι5. 45. 5 πηοᾶβὶ, ββϑϑὺ δὴ “" Ἐαποδίοη 
οἵ Ηξεγδοὶεβ,᾽ Ἡρακλέους παίδευσις (εἴ. 15 Κύρου παιδεία), 151 ἃ5 

Απεϊβίμεμεϑ ψτοία ἃ Ἡρακλῆς ἀπά ἃ Κῦρος «Αἀϊεγ,, ἰ5. {815 σύγ- 

γραμμα ρῬυτς ἘΞ’, οὐ Εἰ αἴτευ Πρόδικος, οὐ ΕΞ} Σ αἴτευ. Πρόδικος Ὁ] 

ῬΡ. 328-49 
ΒΥ ἃ παίυσαὶ ἰγϑηβι 9 ΤΟ Π]Ποννηρ ἰμ6 δοσυβοι᾿β πὸ οἵ δυραμηεηΐ (566 

ΔΌονο), [πε δυΐμου ρᾷβθ865. οὐ ἰὸ (με ἰορίοβ οἵ “" ἢΠ14] ἀπίγ,᾽ 

“ς Ῥγοί εν δἰδοίοῃ,᾽ εἴς. 

16. σαρ. 11.--τ σοπνευβαίίοη θεΐνψεεη ϑοογαίεβ ἀηά δ5. εἰάεβε βοὴ Τϑη- 

ῬΙΌΟΪε5. οὐ ““ρταιίίπας ἰο ρατγθηίβ, (ἢ8 ἀπίγ οὗ ἃ βοη ἰὸ δΐ5 
τηοίμει. ὃ 10. Α πιοίῃουβ ῬΥΑΥΕΥ ἴοχ ΠΟΥ ΟΠ], 858. 11, 12. 

“οογεαίίς ““Ἰηἀποίίϊοη." 8.132. ΤῊΘ ἀϊεηηα. 8.14. ΕΙΣ χε] σίουβ, 
“ς Τομουγ γοῦν {δίμεὺ δηᾶ τηοίῃθχ, [μὲ τηϑῃ κα ΤΏΔΥ Ποῖ ΒΡΌΓΗ 

γου ἢ. : : : : : . ῬΡ. 49-52 

16. σδΡ. 111.-τϑ τ Α οοηνεύβαϊΐοῃ 1 ΟΠδεγβογαῖεθ ἡ “΄ ὑχοι μευῖν δῇξεο- 
(ἰοη." 8.2. ΗΙΣ ““ἐραϊκτίς." 88. 7, 9. Ἡοτβεβ δἀῃμα ἄορβ, 8 14. 

Α ἩΗξεϊεηὶς ὁμολογούμενον, ““ δίς ἰμΐης δμϑιηΐεβ, ρας ἴον ΠΥ 

Ῥχείγθη ἢ ᾿ : ῖ ᾿ ; . ῬΡ. 53-57 
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Α 561165 οἵ ἀϊβοουσβεβ οὐ ἔπ] αϑῃ!ρ [Ο]]ον (οπαρίθιθ ἱν., ν.; ν1.), 

Ἰηἰχοασπορα ΜΙ] [Π6 Ῥούβοηδ] ποῖα 

Τ111}0. 11. οδρ. ἴν.---ῷ τ. ἤκουσα δέ ποτε αὐτοῦ καὶ περὶ φίλων διαλεγομένου, 

26, σΔΡ. 

κ-τ.λ. (65 1 [86 δαἴῃοῦ μα Ὀξδη δὴ βδαῦ- 655 ἴο (ῃ6 σοηνευβϑίοῃ 

Δα 115. τηογϑ] δίηρ εἤεοῖ). Ἐυϊθηβ ἰἢ8 συθαί ροββεββϑίοη. ὃ 7. 
Θίσδησα πορ]θοί οὗ πε θ ὈΥ͂ σομηραγίβοη Ψ] ΟἴΠΕΥ ΡΟΘΘ 551 018. 

ΡΡ. 58, 59 
ν.---Αραΐῃ τῆς 26γεομαζ 7016. ΤὍΤῆδ δυΐμου Ῥθαῖβ (εϑ ΠἸΟΠΥ ἃ 5 
δὴ δαύ- ΜΙΏ655 ἰοὸ ἃ ἀἸδοοῦγβθ, (ῃ6 2γοζγεῤίἑε οτος οὐ ψ ΒΟ 1τ- 
ῬΙΘββεα ἢ] 85 Τουοϊηρ οὴ6 ἴο Ἔχϑηη1η86 ΟΠ Θ᾽ 561{ δηᾶ αϑὶς, “ἍΝ μαΐ 
δ 1 ΜΟΥ δ5 ἃ ΠΠἸῈ Πα ἢ ὁ ν ς ᾿ . ῬΡ.- 59, 6ο 

726. σα. νἱ]ἱ.---αραΐῃ ἐμ6 2θγϑοραζ τοΐθ. ἐδόκει δέ μοι. .. φρενοῦν τοιάδε 
λέγων. -Α οσοπνογϑαίίοῃ ψι ΟΠ ΟΡ] 5 (566 ἀρονο, 1. 111.) οα (ἢ6 

ααοϑίίοη : ὙΒαΐ βουί οὔ θη ουρῃΐ οἠδ ἴἰο δἰτὴ δἱ ρείηρ,᾽ οὐ, 

“ΤῊΘ 40 811{165 οὗ ἃ ἔπεηα νου [Π6 5θεϊςηρ, ἢ 88 1-. ΟΠαγδοίευϑ 
ἴο θ6 ανοιϊάθά, 86. Ηον ρσαῦρο ἃ ροοά πιθηα Ῥεϊουθδηα ἢ Πονν 

αἰίδο νῇθη ἰοϑιθα 88 10-12. ἃ ϑοοίδαίίς ἰονε- οἤδγτη, ὃ 12. 

ΤῊς Ῥεγιοϊθδαῃ ᾿ποδηίδίϊοη ; ὙΤΠδυηϊβίοοϊθδῃ δηηα]εί. 8ὃ8 14-22. 

Οπίοραϊα5 (γο βθθηβ ἰο θὲ ἄγανῃ ΠΌμὰ 11{6), ἀσίνθῃ ἰο 1 (Παΐ ἴο 
5ΘΟΌΓ6 ἃ ΡΟΟΩ 6 ηα οη6 τησδί ὈῈ σοοά οῃδ᾽ 5 561, βίατίβ δὴ ἀπορία, 
“ἈΝ 15 μοί καλοκἀγαθία ἴῃ 1156] ἃ ἴοτοβ οἵ σομδϑίοῃ Ῥείνεθῃ 
καλοὶ κἀγαθοί" ΤὙπε αι βου Υ ἀϊδουβθεᾶ, ὃ 24. Σ (οὐ 3:5) οἢ 

Δ 1ὅδθ8] σοι ιπαίζοῃ οἵ με καλοὶ κἀγαθοί ἴῃ ἃ 5ἰαίς. οὐ ἴῃ 5οοι οί Υ 
ἴο ΒΕΙΡ δδοῖ οἰμοζ, δπᾶ ἀοιμτηδίθ, Ζ.6. τασθηθγαίθ, (ῃ8 νου], [5866 

Τγϑη5. ΝΟ]. 1. ρ. Ιχχχίῖν. ; οἵ. ΕἸομίθ, 7226. Κοεαΐζοῦε 977 “2672, 
ῬΡ. 140-148 (Επρ. [1.})}] 8. 28. Σ ἴτοῆγ. 9. 85 δὴ ἐρωτικός 

οἴου ἢ15 δϑϑιβδίδῃοα δῃᾷ δᾶνίοβθ ὃ.3235. ἀθαϊβ ΒΡ ΠΥ ἴῃ ἀγριμηθηΐ 

ῬγΥ [ῃς γουῃρ πῆδῃ (ερδἰκιϊο- ταδί θαίς ρύοσθδδ ; οἷ, θεῖον, ΓΝ. 11.}. 
8. 2375. [11εἰ [δε γραψάμενοι ἀῃᾷ [ῃ6 κατήγορος ἰἰδίξῃ ἀπα Ὀ6 
Δϑδιηθα 1] ὃ 38. ΘΙΏΟΘΘΥΪΥ σοΙϊητη Πα : “Β6 ψῇῃαὶ γοῦ ψου]Ἱά 
ἴαϊη Ὀ6 Τπουρῆξ ἰο Ὀε "᾿ 15 τῇς ροϊάθῃ χα]θ, οὐ γαΐϊμεῖ, 1 15 {86 
ϑῃογίοϑδί, βαΐθδί, δηᾷ δἱιοσείμευ. {86 Ῥεϑθὲ γτοδᾶ ἰο ἰαἶζε ἴοσγ (ἢς 
δΔοβίθνοιςξηΐ οἵ γοῦῦ δηᾶ. ὃ 39. Ηον νἱτίπθϑ ἀὺα τηδᾶβ ἰὸ σΥΟΥν 
γ Κηοψίβάρε δηᾶ ργδοίίοβ. ΟἸΙοα]α5 15 σοηνί ποθ... ῬΡ. 6ο-70 

[Τῆς δαΐμοῦ ἰυτη5 οι [πε ἰορὶς οὗ 16 ἀϑῃϊρ ἰο 5ῆονν πον ϑοοζαίεϑ 

26, οΔΡ. 

ὨοΙρεα μὶ5 πἰοηᾶς ουἱ οὗ {μεῖν αἰ που] 1165, Π|κ6 ἃ οἱανεσ ἀοοίοΥ, ὈΥ 
ΟἿΘ οουϊδε οὗ ἰγϑαίσηθηΐ ΟὐὁἨΘΥ ΔΠΟΙ ΕΓ ἴο 581 [ῃ6 σαθεὲ, ΤΏὭΏρΥα γα 
ἴουγ οαϑε5 (ομαρίειβ νἹ].-Χ.). ΤῈ δυίῃου δα δρρδύεῃίν ἰῃς 

ΔΟοιθοΥἾ5 ἈΘΡΘΥϑΊοη οἱ ϑοοζαίεβ 7γ6 [ῃ8 Η δϑιοαΐος 11η6 ἔργον δ᾽ οὐδὲν 
ὄνειδος, ΥἱηρΊηρ ἴῃ 15 δα ἴῃ ηἰγοάποιηρ {Π6586 οᾶβ65, δηα ἰῃϑσα 
ἰ5. τῆς. ἈΡΔΠΙΔΥ ΡΘΊβΟΔ] πἡοίθ, ἐρῶ δὲ καὶ ἐν τούτοις ἃ σύνοιδα 
αὐτῷ, νἱϊ. 8 1, τερβϑίβα ἴῃ ομαρίεθβ 1χ. δῃᾷᾶ χ. 

νἹ]. --- ον 5. Βεῖρεὰ Αὐδίαγομαβ (αηα ἰδ ἀβρβηάβδηΐς ἔδιηδὶα 

“ 



ΧΧΥΙΠΙΙ ΓΝΤΚΟΘΌΟΟΤΙΟΝ 

τ Ιδί!οἢ5) οαἱ οἵ αΙΒη σα] 165 Ὁ. ἃ ἄοβα οὗ σοτηῃηοη-5θηβα (ἃ [816 οὗ 
[ῃ8 Δηδύοῆυ, 404-403 Β.6.). 88 τ-τιῖ. ᾿ιβουβϑδίοη 8.12. Αυΐῃοτ δ 
ὨΔΙΓΔΙΙΟΙ 85 ἰο ννβαξ σδῃὶς οὗ 1. 88 13, 14. Ἐπτίμεοι ἀἰσοιββιοη. 

ΤῊς [80|6 οὗ [ῃ6 βῆξερ δῃά ἰῃς νψαϊοῃ- ἅορ' ᾿ . ῬΡ. 70-74 

ΤΌ. 11. σαρ. ν111.---Α βγη! αν οαθε (Ρεϊοηρίηρ ἴο 6 βαὴβ ἀαίε)---ἰῃδὶ οἵ 
Ἐπ έχιβ, ΠΟ, 85. ἴῃς ταϑα]ὶ οἱ ϑοοζδαῖίς δυριμηθηΐ, 15 ὈσουρὩϊ ἴο 
566 [Παΐ ““ ΜΟΙ 15 ΠΟ πος 1{ ποηδφϑί ; 6 15 ουτεά δ οῇσϑ οὗ 

ΡΠ ἄδ δῃηά ΡΘΗ : : ἰ . ῬΡ. 74-76 

726. σα. ἰχ.---ΤὯὩθβ οαβε οἵ (υο ἀπννδι με ὙΠ (ῃ6 Ρδίβομδὶ ῃοίΐβ οἶδα 
δέ ποτε αὐτόν. . .). 88 1-3. Τοϊδοιβδίοη. 8ὃ8 4-8. ΤῊΘ δυΐῃου 

παγγαῖθϑ νγηδὶ οδτηβ οἵ 1{, ἴο [ῃ6 τασδὶ σαῖὴ οὗ {μ6 ἴνὸ ἔπ ηα5 

Οὐἴο δηᾶ Ατὐοῃεάριμβ. : . ΡΡ. γ7γ6-γ8ὃ 
ἐδ. οδΌ. χ.-- Ὡς σοαθα οἵ Ὀιοάοτας Ἔν, ἰβε οϑερδεγ 8 1, Ῥαιβοηδὶ 

ποία οἵ [86 δαίμου, ψῇο νοποθος ἔοσυ [6 ἀιθουβϑίοη, σοηδαοίοα 

ΜΙ το Σ πΌΠΥ δηα Βαμπηοαχ. Απᾶ (6 τἱοἢ τάδη εηᾶβ ΌῪ 

βθϑίηρσ οὐἱὐἱ Δηα δϑϑιϑίϊηρ ἰἢ6 ῬΟΟΥ τάδ, ἰο ἴμ6 τισί] σαίη οἵ ᾿ 
Ῥοίῃ ἔπος, : .ῬΌ. γ7ὅ, 79 

[1 15 ἰο ὃς ποίεα {μαι ἐἰερρ ον εὐ εξ, ἀπὸ βϑοὴβ ἰο Ὀ6 [ῃ6 58η16 

ῬΘΙΒΟῺ 85 [86 βοὴ οἵ ΗἩ]ρροηΐουβ, γγὰ5. ὈῬΥΓΟΌΔΌΙΪΥ ἃ Ῥευβομδὶ {6 πα 
οἵ {ῃ6 δαΐῃοτβ. (ὐίο, ἴοο (αΡονε), οἵ σουῖβο, ρεϊοηρθ ἰο (Π6 
ΘΟοΥδίΙΟ οἰγ016.7 

. ΤῊ σοχημγθποειηδηΐ οὗ ἃ ἢεν Βοοῖϊς (111.}) δἱ {π15 ροϊηΐ, ψνβείπεΥ 

ΤΑ. 111, 

2. ΤΔΡ. 

Ζὖ. ΟΔΡΌ. 

ἀπὰς ἴο [ῃ6 Δυίΐῃου οὐ 8ὴ βαϊίοι,, τηϑυῖκθ ἃ οθδηρα οὗ βι]εοῖ, ΠΟΥ 15 
ΘΏΥ͂ [γί ου 2ιεγείργα ποεαθά. 

σΔΡΡ. 1.-ν]]. -- ον δοοζαίοβ θεηθβίοα ἴῃοβα ψῆο δἰπιθά αἱ τὰ καλὰ 
ὈΥ τιρκίηρ {Π6πὶ ἐπιμελεῖς ἴῃ τείεσγεηος ἰο {6 ορῇεοϊ οἱ {μεὶτ 
ΔΥΩΌΙΠΟΏ. 

1, --- δΚΖέγαΐδορία, ὃ8 1-3. Α γουηρ δὴ πὸ ψ]βηθα ἰο ΡῈ ἃ 
ογαζξδρος 15 Ῥευβαδα θα Ὀγ, ϑοογαΐθβ ἴο ἰδῖκα ἰβϑθοῃβ οἵ ΠΙοηγβοάοσιβ 
(εἴ. Ῥίαί. Φτῤλγά.), ἀπᾷ ννῆδιὶ σαῖς οὗ 11, [Π6 διυῖμου παιγαῖεβ ἢ ἃ 

Βα βθαιθηΐ σοηνεγβαίίοη ὃ 4. Σ᾽ φποίεβ Ἡ οσηθυ, εἰρωνικῶς. 8 καὶ (οἴ, 

Ονγοῤ. 1. νὶ. 12). .δ. ΑΙ ψνῆδὲ ροϊηὶ ἀ]α ἰῃ6 ἰθδοῆεσ Ῥερίῃ ἢ15 
Ἰηβίγαοίοη 1 φσΈηογαβῃρΡ 7726 γοτέγρ γῃα7ι. Ταοίίο. ψεσα ἢΪ5 
ΑἸρῆα δά οὔερα. ὃ 6. ,δ,, ΘΌΓΕΙΥ δ ἸῃΠηϊ Θβίπηα] ροτχίίοῃ οὗ [ῃ6 
τηδτίου, [ΠΟΌΡὮ νΘΥῪ πηρογίδης. Τῆς αυδ 1165 οὗ ἃ σἰγαΐξρος ; ΟΝ 
ἴο ἀϊδοονεῦ {Π6 2727ε29466---ἰῃ 6 τυΐδηε δῃὰ ἄστυ οἵ δϑοῖ ἰδοίϊοαὶ 
δτγαηρθίαθηξ. [ΠΕ αἰἸδοιποςίοῃ ννμᾶς ΠΡ βοιλενηδὲ ΑργαρΡΕΥ ; σοη- 

5146 υ, ἴοο, ἴῃ [ογοβ (οὐ ὑγβα]κ 655) οἵ [Π6 Ῥδυβ]161 ἴῃ 8 τὸ ; αἷἶβο {με 

Τ ΟΥ̓Δ] οἵἨ ἁ [Π6 1] π5Γ8ΈΟΙ ---ἰβ 1 ΚΞ ΟὐἨἩ ἘΠῚ οὐύ Σὺ Ὅ8ο, 1 8 
τ6 81 Ὀθίηρ, Οὴβ νοηάδχβ, νγὰβ [Π6 γοπηρ' τη8ῃ 9] «Ὁ ΡΡ. 8ο-83 

11.--τ-τϑ τ. ΤῊΘ δυίῃοι πδιγαίε μον 9. σοῃγειθοα ΜΠ ΟΠ6 

Οἤοβθῃ σζγαΐξρος. ὃ 2. ϑοογδίίς ρίοθββθ. οἡ Ἡοιηθσ. Σ᾿ δυϊηουγ. 
8. 4. Τῇε δαΐῃοχ οἡ [6 τηδιῃοά οἵ διρυχαθθε. . ΡΡ. δ3, δ4 



ΓσΟΝΘΡΕΒΟΤΌῸΒ ΧΧΙΧ 

10. 111. σδρ. 111.--τϑῦ τὶ ΤῊΣ δυίμου, ψ 1 ἃ 4851- Ρούβοηδὶ Ὠοίδ, ἰηἰτοάποεβ 

ἃ σοῃνείβδίοη οἱ 5. ΜΙ ἃ γουίῃ 1υ5ὶ εἰεοίεα ζζῥαγεά. [Οπδ 15 
οἷοβα ἰο δα ςο!ορταρίοδὶ ταϑιζεῦ μετα, ομθ ἴδεϊβ, [που ρΡῊ οὗ σοῦτβα 
[Π6 δαίΐμοσ οουἹά γεβά!γν πᾶνε ππηριηθα (ἢ6 φοχί οὗ οομνθιβαίοῃ 

ΜΙΠοαΐ “΄ αϑϑιβίϊηρ ᾿ δ 1 ὨΪΏ1561} ἴῃ ἢ15 γοὰηρ τηδπῃμοοά.} 1.11.8. 

811. ΤῊΣ ΒΙΡΡΔΥΟ τησϑὶ ὈῈ 40]6 ἴο 5ρεαὶς ψὲῈ}} (ἰΠ6 ρονγεσ οὗ λόγος 
βανοῦτα οὗ Σ δῃηᾶ δ]50 οἵ 5). ὃ 13. φιλοτιμία 15 {π6 5ραγ, {π6 

τηοιϊνε-ρονευ, δἱ Αἰῆθηθ. ΤῈ 15 [15 ΨΏΙΟΏ οἶνεβ [ῃ6 Πη]5}, [6 
ἢμα] ρύβοθ, ἴο οὐὔὖ.: 1) εΙρῃϊος ομοσθ, ἴου ᾿ἰπδίδησθ, τόσα ἰῃ8} 
εὐφωνία, οΥὁ ῬΏγϑΙοΔΙ δίδίαγα δηα βίγεηρίῃ ; ΜΒ]Οἢ ΘΔ 0]65 ἤδῚ ίο 
οδιτν ΟΥ̓ [(ῃ6 ρδίῃλ διλοηρ 811 βἰαίθβ. 8 14. ΝΝῚ] ποῖ [πς6 σανδῖγν 
οἵ Αἰβξβηβς ΡῈ {ῃ6 Ῥεβὶ οἵ σανδῖσυ, 1 ()6 βϑαπηβ ἴαχε οὗ ργαῖϑε δηά 
ΘἹουν θὲ μ6]4 ουἱδϑ Τῇ γοπηρ ΕΊΡΡΑΓΟΝ αϑϑοηίβ. (Τῆς {Π6515 15 

ἀενεὶορβᾷ ἴῃ τῆς ““2222α7ελ " οἵ οὐ δαἴμου δῃμᾶ βἰβενῆεία.) 

26. σΔΡ. ἰν.---τϑ τ. ΤῊς δυμου Ὡδίγαίεθ μον ἃ οοηναγβαίίοη ἰοοῖὶς ῥΪδοα 

2, σφ. 

8 

Ῥείψοθῃ ὃ. δῃᾶ ΝΙοοιδοθιᾶθο, δὴ οἱ βοϊάϊοσ, ο ἢδ5 [116 ἰο 

Ἀδὰ οἰθβοίβᾷ Ἵεὐσαζδρος, Ὀεὶηῃρ ἀείεδαιθα ὈΥ ἃ τῖνϑὶ οδηαϊάδίθ, ΑὩΠ]- 

ΘΙ ἤΘη65, πὸ 15 δὴ δοοῃοηηϊδί. Τἢδ αἰβοιββϑίοη ἰυσηβ ὍΡΟΣ {Π6 
44118οδί]οη5 ἴου {πῸ οἴῆοα οὗ ἃ ροοα βοοῃοϊηΐβέ [ῬΡΟ5510]γ ἸΧΟΏ]ΟΔΙ, 

ζ.6. ἴἃὶ ἄοεβ. ποὶ τλαιϊίου μοί μου ΑΒ Ἰβίμθηας 15. Ὑθαν τῆς Πίίου 
Ρδίβοῃ οὗ {πε ἔνο ἰο θ6 αἱ [με μεδά οἵ με νγαὺ ἀδβραγτίτηθηί. ΤῈΘ 
ἀϊαϊεςίίς Πο]49]1. Νισοτδοβἄθ5 15 Ῥει[εγεα Ὀγ [ῃ6 αἸβοιβϑίοῃ, δηᾷ 

Ῥτουρῃς ἴο 5ε6 {πδξ Ἐσοπουιῦ 15 δαί [88 τοοί οὗ 8 τηδίζου. ΒΘ Που 
ἴῃ τἱρῇς Βδηα]ηρ οἵ ρῥυναία οὐ οἵ ρα]. δῇδιγβ ἔνθ ἤθη 1 

σομλθ5 ἴο γα, {πΠ6 βδοοῃοιμῖβί ἱηον5, Π0 ΟἿδ Ὀείίευ, ον ἀΠΙβαβίγουβ 

Δα νγαβίθαὶ ἃ (Ὠϊηρ ἀείεαι 5, δπᾷα 11, δοοογαάϊησ ἴο οἰγοι Π1- 
βίδῃοθϑ, ἢρῃξ ἰοοίῃ δηᾶ 181] ἴο δνοϊά 1, οὐ δοῖ οὐ [6 τηδχίτῃ 
«ς Τ)ϊβοσθίΐοῃ ἰ5 6 Ῥείξεσ ραγί οὗ νϑίουσ," 16 πεβᾶ Ρε, ὃ 12. 
αἸοία. : : : : : . ῬΡ. δδὅ-ΟΙ 

ν. ---5. δῃᾶ Ῥουίοϊες, 5δοὴ οὗ Ῥεούῖοϊες [δὴ “ἸΠΠΔΡΊΏΔΙΥ ΟΟΠ- 
νευϑαίϊοη,᾽" 1 Ῥατΐί δἱ δὴν ταῖβ---ἰἄθαὶ ἄαίβ πποδυίδῖη. ΞῚ ἰῃ8 
δυίϑι 1. : ᾿ . ; ᾿ . ῬΡ. 91-οὅ 

1. Ῥγοβρθοίβ οὔ Αἰμβεὴθ Ὡηάεὺ 4 ροοᾶ οζγαΐξξοοδ , ΟΟὨΊΡΔΙΒΟΏ 
Ῥεΐνψεθη Βοροίΐα δῃᾷ Αἰοα (αηι1- ΤΏ δ ΡΟ] 165). 

8.4. [νῦν ἀπειλοῦσιν 15 [ῃ6 5016 οἷπε ἰο (πε ““1464]" ἀδίε οἵ [ῃ8 σοηνεῖ- 

ϑαίίοι, ΜὨΙΟΝ τηδὺ Ὀ6 βιρροβϑᾷ ἴο ἰδΐκα ρίδος Ὀβίνγεβῃ 421-416 8.6.; 
Οἵ, ΙλοΥ6 ΡΓΙΟΡΔΌΪΥ, ρεσθδρ5, δἴϊευ 413 Β.56. Οτοραβ νγὰ5 Ὀεϊγαγεᾶ 
ἴο ἰῃ6 Βοεοίίδηβ ἴῇ 412 Β.6. (ἸΤυο. ν111. 60), δῃὰ Οεμποὲ ἴῃ 

41: Β.6. (Τυος. νἱ. οὗ ; Χεη. 7, Τ. νἱῖ. 28) ; Ὀὰΐ οσοῃβίἀεγίησ 

[Παἱ αἱ [με Ἰαΐοὺ ἄδίθ [μ6 1,δοβδθιηοηϊδῃβ ΕγῈ ἴῃ οσοπρδίϊοῃ οἵ 

ΤΏ εςοῖθα, 1 βουχθννμαὶ ἀθοίγουγϑβ ἰμς γαϊεοηείἰαγεο οἵ ἴῃ 6 ἀἸβο 55] ΟῺ 
ἴο τῇδῖϊτα 1 [ὰτῃ οὐ τῆς 5016 μοβί γ οἵ [Π6 τιϊηοῦ βίαϊθ. [{ 158 

ααρβίϊοῃ οἵ ατί.] 



ΧΧΧ ἸΝΤΒΟΌΌΟΤΙΟΝ 

8 ὃ, [Λλ5.8, Σ, τῃς βριαδὶ 5146 Ὄχειηριβοα ΌΥ {π6 τηδίθείαὶ 5146, 
[ες Ἰονγεῦ Ῥεοομληρ' ἃ βίβρ ἴο {π6 ΒΙρῃθυ. 

89. Ηονν ναϊουγ τηδῦ 6 δ κι ]θα 1 [Π6 Πδαγίς οἱ Αἰ μεηΐδης πον- 

δάδυϑβ, Ὀν του ηἀτὴρ Ου 56 ν 65 οἵ [6 ρ]οσιουβ ἀθαᾶς οὗ ΟἿ δησθβίουβ: 
8. 1Ο, 1 δῃοϊθηΐ {1Π165 ; 8 11, 1 [86 ΤΟΥ͂Θ ΤΟ ΘΓ βίγησοῖα ἀρδιηβί 
[86 Ῥεγβίδῃβ. 

8 12. [ΓΞ δῃῖ- Το ρδη Ἀίαβ; Γιδσοηΐβιη ; ραίτοέϊβα. Αἰμδῃβ. (ῃς 
“ἐ πμητηονεϑα, (ἢ6 αὐθιϊγαίου οἵ αυδύγοὶβ, [8 δϑυίατη οἵ (ἢς ορ- 

ΡῬγεϑβαβᾶ,]} 

8132. Α5 ἰο {π6 ἀξδρεῃογδοῦ οὗ τηοάδγῃ ΑἸἤδηβ: (πῃ οὔτε ἐκ 276 
δ οο ΤΣ, Ξὶ Αἰ οἰβηλ, 88 8-12, 18, 20 ; (ἢς ἀΐβθαβα δχ ογῈ Ζϑγίοζές, 

ΞΞ Τιασοοηίβυη, 88 13-17; πὶ ἢοΐ ᾿ποῦγα Ὁ] 6 (575 ϑοογαίε5), ἃ σοῃ- 

βούνδίνα γϑίουῃι 8}1} [δὲ 15 βθεᾶβα (566 Τύβῃβ. νοἱ. ἱ. ρ. Ιχχχ.). ἡ 
δ τ6, φθόνος, Ἰονε οἵ ἸἸραιϊοη. 

8 17. δι᾿ ἃ ἔγωγε μάλα φοβοῦμαι ἀεὶ μή τι, κιτ.Ὰ. (45. ἃ τηδίίοι οὗ 

Ἡἰβίοσυ, Δυρίηυβαα, 406 Β.6. ; ΔΑδροβροίδῃηιν,, 405 Β.6.). 

8. 20. [ῃ ρῥίδῖβα οὗ πε οσοαυτί οἵ Αὐξοραρὰβ (οἷ, Ἰϑοοῦ. “γδοῤαρ. 147; 
7 ΌΡ, “412. Ογ. 11. 208). ᾿ 

8 21. ἴσως γὰρ ἐν τούτοις οἱ ἥκιστα ἐπιστάμενοι ἄρχουσιν αὐτῶν [15 

ποῖ [15 κΞΞ τγϑίμϑου ἴδῃ Σ, ἰπΠουρῇ 1 15 Ῥαβεᾷ οἡ ἃ τὰ6 Σὶ ςοῃ- 

σορίϊοῃ 9]. (2. εἴρων) σμδγδοίουιβίῖς ΡΟΙβΟ Δ] ἐπσ ρίνθῃ ἰο {ῃε 

ἀϊαϊοραο ; (ῃς ποσὶ Ῥευῖο]65. 15. ἀσίνθῃ ἰο : δοααίγα ἐπιστήμη οἵ 
οἰγδίθρίοβ ; θεναῦα οὗ ““ δυϊοβοῃβάϊδβιη. ἢ 

8.24. (ΞΙΣ ΞΞ Σ.) Ῥειῖοϊθς ἔβεῖϊς τῇς ἴογσοβ. οἵ (15 αρρϑη)2θηη72έ71 αὐ 

δολεηθηι. ἘΠ ἀβϑϑϑῃΐ 15 σοῦ, [ΓηΓΘ]]δοΐαδ] Πρρϊ δ5 βἰγθαιηθα 1η. 
Ηδ 15 τρϑ ἴου στρ Ῥεμανίουυ. 

8. 25. Σ ΑΌγΟΡΕΪν ἰατὴβ {Π6 ἀτριιηχδηΐ (52. 24.517). 

8. 26. ΑΠδοδγοηϊβίῖο Π]πϑίγαίίοη. [5 ἴο {5 ϑεοίϊζοῃ οὔδ [δεῖς ἐπδὲ 

[86 τειαρίδ!οη ἴοὸ Χοπορῆοη ἰο {Ππβϑίγαῖς ἴσο 50 ἔανουχίία ἃ 
ἰορῖο, 80 βῃργαῖπθα δὴ Ἐχρϑυθηο8 8ηα ΤΩΘΙΊΟΥΥ͂, γγὙὰ5 ἴοο ρστϑαὶ ἰο 

γρϑιϑί ἢ ΠΟΥ 15 ἣξ (00 τηοτα (ἤδη Ρ]αΐο) αἴγαϊα οἵ δηδο; χοἰ βηλβ ἴῃ 

οὨματϑοίοβαϊίίοη. (ΤΊ 15 Ἰδριτηδΐς τὼ τῆς “2 ΖελΖργε- ζαλγἠοζέ 

5) 186. οἱ ἀτδιηδιϊβα!!οὴ ὙΙΟὮ τηαῖτεβ Αὐϊβίοι!β σϑηῖς . [πΠ6 λόγοι 
Σωκρατικοί κ5 Ῥοείγγ.) [{ οεγίβιη]υ Ττοννβ ΠΡῊϊ οἡ [Π6 5{γ]6, ἄδίε, 

εἴς., οὗ σοιῃροϑιοη οἵ ἰῃς “7εηεογαῤὝζία. Ἰτηροτίαπε ἰο αϑοογίαϊῃ 
1{ οὗ Ἰαΐθυ ᾿πβθυ 1. οὐ ἃ. ὀοεω- 7,6 Ῥουίίοη οἵ (86 164] σοῃνευβδ ἢ 

οἵ Βοογαῖεβ δῃᾳ Ῥρυίοὶθβ, βίησα 11 15 ΟἸΘΑΙΪΥ 8 δχ 2οοΐ ζαείο 11105- 
ἰταϊΐου ἐκ 976 Χόηοῤλοηέζι. ἌΝᾺΟ Ῥὰΐϊ Χομορῆοῃ σου Πᾶνα 

οατθα ἰο Ῥηπρ' ἴῃ [Π6 1]. 5 γε δ ΘΌΧΕΙΥ μἷς ρυαπάβοῃ δάϊίου 
(δοσογάϊηρ ἰο ἃ ουττεηΐ τηοάθτῃ [ΠΘΟΙΥ ; 866 ΤΊ8Ώ5. νο]. 1, Ρ. ἸΧΧ]Π.) 
1655 [δῃ [ἢς τηδῃ δ]η1561{.} 

8. 27. ΚΞ τὶ Πατν τοίοιτηβ, ἐλ 976 ,(ϑοογαΐίς. [ΠΞῚ᾿ ““ὰ5 [π6 τηϊηᾶ " οἵ 
Σ 1{{}π56 τδηχαυῖς 15 “" οὗ Ὠϊτη5611.᾽ 



ΓΟΟΝΘΟΡΈΟΤΤΙΙΘ ΧΧΧῚ 

8 )Ζῷ, [(οῃβιάου νμαὶ Ῥε[6}] (ἢς τηἰου]οσαίοῦ Ῥευο]65 δου Αὐρίημβδρ. 

588 Δί, Ἰ. ν. τό: νἱ. 29; νἱ1. 2, 16, 17, 34 (Ττδῆβ. νοὶ]. 1. ΡΡ. 

21, 27, 29, 33; 36).] 
ΤΑ. 1Π], ΠΔΡΡ. νἱ., νἹῖ.--- ΤῊθ ἵνγο πεχί σοιηρδηΐοη οπαρίειβ ὈΠΠΡ Ἰῃ ἃ 

γϑίδγθῃοβ ἴο Ρ]αΐο, δΔηἃ σοησθῃ ἔνὸ οἵ 15 τ δίίοῃβ. (Ἰδιοοῃ, 

ῬΙδίο᾽β Ὀγοί οι, ἀρρθαῖβ δ5 δὴ οὐϑύ- ῃοΪα γοιπηρ' τ8ῃ, ῆο ἡξεάς 
[86 γχϑίῃ ; Οβαγῖαᾶεϑ, Ρ]αίο᾽β η6]6, δ5. ονεσ- απ θηΐ, δηα ἡθϑαϊηρ' 

[ἢς 5ΡΌΓ. 

26. σαρ. νἱ. ---Οηῃᾳ ἐδε οἰμέϊθς οἡ57, αὶ δημήγορος. ΤιΕ5θοὴ5. [ἢ δἰδίθϑιδῃ- 

5210 ; δον (δε Ταἴατα “ΠΡ ὴ6 οἵ [ῃη6 ῥῬϑορῖς ἢ βῃουϊᾷ δὲ ἰτηβοῖῖ 
ἴουῦ ἰῃ68 ὈΓΠῚ6 ΤΙ ΒΙΤΥ οἵ ἃ βίαίεα, ὃ 1. Τὴα δαίμοσ ἰηἰγοάποεβ τι5 

ῖο (Ἰαθοοη. ὃ 2. Σ ““ἴτοὴν ᾿ (οἷ, σμῤγα, 11. νἱ. 13, δ5 ἰο τῃ8 

ΙΓ η5᾽ ἱποϑδηϊαίίοη. βοηρ). (Οἰδίσοῃ 15 οαυρῃΐ, δηά ψ1ΠΡΙΥ 
βίαγβ ἴο 1ἰβδίδβῃ. 88 3-16. Σ οὐ ΞῚΣ ΔΡΡΙ165. δἷς τηθιμοᾶ, επάϊηρ 
88. τό-τδ ψ ἢ ἃ ΠΟΙ Ϊγ οὐ [ἢ πεεᾶ οἵ Κηον]εᾶσε, σουπηάηθθβ, 

[ΒοΥοΌρΉ 655, 85 52226 γηζὋτέδ "1022 οἵ ϑισοαβ5 ἴῃ ΔῺΥ τηδίίζευ. [8 12, 

δρουΐ [ῃ6 τϊη65, βίγ τος. 6. ἃ5 δὴ 1Ππ8 Ὑδ} 10 σαϊ θα γϑίθου ἰὸ 

ΞΙ τὴ ἴἰο Σ. Οη [1Π6 οἴμεὺ μϑῃά, [π6 σοποϊπϊηρ 8 τ ρονευι ΠΥ 
Ῥγεβθηΐβ [ῃ8. ὨΕΙΡία 655, Ἰσοην, δηα Ἰπ.ο]] οί] οἰθαύηθθα οὗ Σ, 
5ῃονίηρ (ἢδὲ 5, νγχὰ5 δ δΔῊΥ ταί δὴ δυιϊ5:} «οὐ ΡΡ. 98-1023 

Ζῷ. ΠᾺΡ. νἹ]1].----Ογ ,.52α δε ηαηολήφ. 81. ΤῊΘ δυίηοχ᾽β Ἰηἰχοάαποίίοη : ΟΒδγ- 
Ἰη1465, ἃ τηϑὴ οἱ τηδυϊκϑα ΔὈ1ΠΠ|Υ, [ΔΓ τόσα ΟΔΡΑΡΪΘ ἤδη (6 

ἀνοΥαρῈ τὰ Οἵ ΡΟ] οἴδ5, ΒΏΥΠΠΪζ5 του ΔρΡτοδοβίηρ' (6 Τέχηος 
δΔηἋ αἰἰαοκίηρ ρο 168. 

88 1-4. «δορεγαΐες, Ναί ψνου]α γοιῦ ἘΠῚ ΗΚ οὗ ἃ σοτηρείδηϊς δίῃ]ςίς τῆ 
τεῦιξβα ἴο φὸ ἴῇ δπᾶ ψίῃ στονὴβ δηα ΠΟοΠΟυὺΥ ἔοσ ἢϊβ βίαίς ὃ 

Οἠαγημῖασς. ΓΗδί ἢ6 γγὰ5 ἃ Ῥο]ίτοοῃ. 

δύε. Απᾶ [6 βδᾶῆηβ ερίτῃθὶ 15 815 ψῇο, Ῥείῃρ βεϊεα ἕο Πεῖρ 
16 οἰΐγ ὈΥ͂ Θῃπίουηρ [ῃ6 ἀγθπδ οὗ ροϊΠς5, 15 ἴοο [Δ ΖΥ ἰο ἄο 50. 

Οὗ. Μαγῦε, θὰΐ ΨΥ [ἢ 6586 γευλαυῖτϑ ἢ 
δε. Βεσδαβε γοῦ δύ ἰδὲ πλδῃ. 

Ολ. ΝΝΏετα ἀϊά γοῦ ἀϊβοονευ ΤῊΥ ΔΌΠΙΥ ἴοΥ Ῥο 105 ἢ 

δε. ἴῃ ρα πουηρϑ (ἐν ταῖς συνουσίαι5), εἴο., ΏΕΓΘ ΡΟ] 108] 4165- 
[ἰοη5 αἴθ ἀιβοιββϑεά, 1 5ε6 γοῦν δᾶάνϊοςα δηα ἀἰθαρρίοναῖ 816 Ἰηπ ἢ 
Γεϑρβοίθα οἢ ααββίιοηβ οἱ πηροτχίϑῃσθ. 

Οἷ. Τί 15 οπε (μίηρ ἰο ἀξεβθαίθ ἴῃ ρυιναίθ, δῃηοίου ἴο οοῃίθηα 1ἢ 
ῬΌΆΡΙΠ1ς ἴῃ [11] Δϑϑθῃ Ὀ]Υ πιοηρ ἴΠ6 τῆ85565. 

δος. ΝΥ, {16 αὐ! πιηδίτοΐδῃ δῖ σοσηΐ 1 ἃ ογονψα 5 Ὑ8Ὲ11 ἂ5 ἢῈ 
σδῊ [ἢ ἢ15 οἰοβεί, 

δ 5. Ο΄. ὕου ἰοτρεί {Πε εῇδοί οἵ αἰδώς δηα ἔδαγ. 

8 6, (δε. (Σ-ν 7156). 1ωδὲ ὰ5 δῆδίγϑα {Π15 οσονά. ΝΒ ἄοος 1 σοη- 

βίϑί οἵ --α Ἰοί οἵ {1η]|ζεῦβ, εἴς. [88 5, 6. Τπηρογίδηίΐ ἴοσ δίχα δηά 

Β0ΟΡ6 οὗ [ῃς8 ψουῦῖς. Τῇ τ ψγεῖα δὴ αῤοίοον τῆϑγοῖν, (ῃ6ς του 



ΧΧΧΙΙ ΙΝΤΒΟΘΌΠΟΤΙΟΝ 

ΜΟυΪα ργορΑΌΪν πᾶνε οἠλ θα βυοἢ ἃ σοπγοίβαίίοη, ΨΏΙΟΒ 15 
Θοογαίΐς τγαίου ἴδῃ ἄρθτηοίῖς.7 Α ἰοὶ οἵ {{η|κοῖ5. δηά (8]]ΟΥ5, 

[λυταθῖθ δηᾷ τρευομϑηΐβ, {παῖ (Π6 δεείδδέα, αι γοι ἃῖὰα {6 δῇ 

δἰ] δία ῆο Ξῃγηἶκ5 τοὶ βηοοπηςθιηρ' ἀιηδίθασθ. ΤῊΘ ὈγΟ[εβ51 008] 

δηϊαροηϊδὶ γοὰ ἀἄοπ᾽ τϊη---νοῦ ἄξ8] τὴ τουηᾶ Ὀ]ονθ, Βαϊ [6588 
ΕΈ]]ον5, γγο μαννα ΠΟνΕσ οίνεη ρο ο5 ἃ ἐπουρῃϊ, νν}}] ἸααρῈ αἱ 
γοι, δηά {πα ἰχγου]ε5 γοῦ. 

Ο. ΥΕΙΙ, [86 γ᾽ ἄο ἰδιρῃ αἵ βοῃγε οὗ {πεὶ, ροοα βρεδίκθυβ, ἀοῃ 

[μον 
δος. 85, δΔῃᾷ 50 ἄο ἰμοβα οἴμοιθ. ϑοοζαίθα. ψης ὰρ' ψ ἢ ἃ 

ΒΘΤΏΊΟΏ ΟἹ 56] Εἰκηονϊεᾶσε : : : ῬΡ. ΙΟ3-1οῦ 
89. Καον {μγ56 1. (( 1Π]|. νὶ. τδ.) ; 

10. 111. σ8Ρ. νἹἱῖ]1. --- γρριοηίογμηλ ογαο ἐϊέμεδαί, [566 Κ'. 706], ο. εἴ. 

Ῥ. 425 [0]].] 

[Ὁμαρίθυ νι]. ἰπἰσοάποεβ ἃ σοῦρὶς οἵ ϑοογαδίθβ - ΑΥΒΌΡΡα5. βίουθϑ 

ϑΒΙΟἢ 1ΠπῸ5ίγαία {Π6 δαϊῃουβ ργθβθηΐ ἰδ ηι6, ν]Ζ. [ῃ6 ΠΕΙΡα] 655 
οὗ ϑοοζαῖδϑ ἴο 81} ϑογίβ οἴ ρβεορῖβ. βουλόμενος τοὺς συνόντας ὠφελεῖν, 

Θοοζαίαβ σᾶνα βθοἢ δηα βοἢ ΔΏΘΜΕΙΒ ἴο ΑΥΒΌΡΡαβ, [ἢ ΔΏΒΥΥΕΥΒ 
ηοΐ οὗ σδύε] ἔδησε Ῥαΐ οὗ ἃ. σοοά σοῃϑβοίθδησθ 8511] οὴβ ἔξε]5 

{παΐ {μϑγα 15 ἃ βοχί οἵ Ὀγβαϊζκαοννῃ οὐ ὑγο 16 ἴῃ {μ6 ογάθσιηρ οὗ [8 
ἰορίςβ δἱ {ῃ15 ροϊηΐ, 8. ϑυρρεβίίοῃ οἵ ποίθροοϊς, ἀπά ““ ἰβΐ τὴβ 566, 

σο Ὦ [Π15 δὲ ἴῃ Πέτα ἢ --ἰππρογίδηϊ [οΥ σοϊῃροσβιίοῃ οἵ ῬοΟΚ ἰμεγε- 
ἴοσγε. τῶν καλῶν ἰεδαϑ ὉΡ ἰο τὸ καλόν, τὸ ἀγαθόν, [6 ῬΏΠΟΒΟΡὮΙΣ 
5146 οἵ Σ. Ὑμαδὶ 15 (ῃς. ΟὨΪΥ σοπηξοίηρσ [1η]ς.} 

88. 1-3. Α τοιηΐίβοθηος {Ππ5ἰχαῖῖνα οἵ ϑοοζαίεϑ᾽ ἄθϑισε ἴο 6 ]Ρ ἢ15 

αϑϑοοίαίεβ Ὀεγοηα 411 εἶβθ, Ἔνθ ἴῃ διρυτηθηίαίοη. ϑοογαίθβ δῃα 
Αὐϊβείρραβ ; νῆα 15 ἐζε φορά ᾽ δι 15 ἐλ6 δεανίεῖ ἘΠΞ δῇ α11]1- 
[ΔΥ1ΘῺ. 

88. 4-7ῷ. Α ϑεοοῃά σπαρθίοη οὐ ἰῃ6 ραζί οἵ Αὐδίρριιβ, δῃᾷ {με 

ΔΏΒΜΟΙ ΟὗἨ ϑοογδίεθβ (Ξ|5) : ““ Ἐνευγίϊηρ 15. σοοα δῃᾶ Ὀδδαί{ι] 

το]αιΐνεὶν το βοῖθ (Ὠϊηρ δῃᾷ [Π6 βαῖηθ (ῃϊ]ηρ---θ. ο. ἃ, νἱσίπα ; β, 
θη {πεβιβοῖνθθ: γὙ, ἰδ6 Ὀοάϊθς οὗ τήϑθῃ ; ὃ, (ῃἢς. σοτημηοα 165 

δ Ὺ 56 ; ε, ουδβεβ,᾽ εἰς. 

88 ὅ-το. ἴ79οῆι] Ὠϊηΐ ἰο διοδιίθοίβ ; Ποιῖβεβ [566 [06]᾽5 βϑυρρθϑίίοῃ ο. 
εξ. Ὁ. 448, ἃΡ. Οἴαςς. Κευέδτυ, νιἱϊ. 268] : ἰθΙΏ 0165 ὈΡ. 1τορ- τοῦ 

Ζ6. σὰ. ἰχ.--- δῇ σουχᾶρα 6 ἰδαρῃΐ ὃ ΟΥ̓ 15 1 ““ Ῥῃ βίο 59 
δ8. 1-3. Α ἡδέυγα] Ὀαβῖ5 οἵ σοιζαρα, 8Δῃ ΠΟΥ ὈΓΟΡΘΏΒΙΥ ἴο Π]8Ώ 1658, 

ὙΥΠΙΟἢ Ἐχρ]δίηβ ἰ(ῃς αι δγθηοαβ δπηοηρβϑί ρΕΟΡ]Θ Ὀσοῦρθῦ ὉΡ Δ|1|κ6, 

δαάεα ἴο, Ὠονγένεσ, ὈΥ ᾿θδυηϊηρ 8η6 ῥγδοίϊσα ; Π]πβίγαϊοης ΠΌΤΩ 

Θουτμίδηβ, ΤἬγδοίϊδηβ, δηα 1,δοεάδειηοηΐϊδηθ, [}ἢ σθῆθταὶ, φύσει 

αἀϊδδγεησδς ἐπιμελείᾳ τηἰξη51ηςα ; μανθάνειν, μελετᾶν 1 ἸΒΡΕΟΏΒΔΌΪΘ, 

8.4. ΞΙΣ ἄτονν πὸ ἀἰβεϊποιίίοῃ Ὀείνγεεῃ σοφία ἀπ σωφροσύνη [Σ ῬτοὉ- 

ΔΌΪΥ ψουἹὰ ἤδνε 56] : ἐπιστήμη ἀρετή ΟΥ̓ ἀρετὴ φρόνησις. ἘΠδ 



ΟΟΝΘΡΕΟΤΟΒ ΧΧΧΙΙΙ 

ΔΏΒΕΥΙ ἰο [ῃ6 ᾳασϑίίοῃ : μηδ 1 ἃ τηϑῃ ἰζῆοννβ ἴῃ6 τἱρῆϊ δηά ἄοεςβ 
[8 ψτοῦρῦ]. : ᾿ : ᾿ ῬΡ. Ιοϑ- τὸ 

88. 5σ-το, (ΞῚΣ τερατάςεᾷ δικαιοσύνη, εἰς. δ5 νγίβδάοτη. Σ ἀββηϊ 05: 

Πα 15 φθόνος" ψῃαΐ 15 ““τηλᾶηθ55 "Ὁ ναί 15 σχολή 88 10-12. 

. Κίηρβ δηά χυ]ο 5 ἂς ἰῆοϑε ψῆο ἢᾶνε {π8Ὸ ἐπιστήμη οἵ τὰϊθ ; 4... 

ὙΥΟΙΏΊΘΏ ΔΥ6 ΤᾺΪΘΥ5. ΟὗἩ τῆξη φρέ ροβϑεβϑίῃηρ ἱςηον]εάρσε ἴῃ σατγίαίη 
τηδίίεγβ. [(οιαροηαίπηι οἵ ἀγραμηξηίδίοῃ : οίνθῃ {πμαἰ (μ6 Ππποίίοῃ 
οἵ [6 τα]οσ 15 ἰο ογάδυ ναί ἢδὰ5 ἰο ΡῈ ἄοῃερ, δῃᾶ οἵ (με στυ]Ἱεά ἴο 

ΟΡΕΥ---τῷ 1] π5ἰγδ ] 5. 
8 14. ΝΥ Βαϊ ἰ5 (ῃ6 Ῥεβὲ ἐπιτήδευμα ὃ εὐπραξία (Σωκρατικῷῶς). ὃ. 15. 
Χρη. 5. “"σε]Προβιίγ." ΠΣ ΞΕΣ - ΕΗ : ὲ ῬΡ. 110-113 

ΤΑΌ. 111. οἂρ. κ.--τ-τῷ 1-ϑ. Σ᾽ 815. δ ρβλ]η 685 ἰο 4}] ἰπ5. οἱ δυίϑίβ, βἴο., δ. 9. 

ἴο Ῥαυγβαβίιβ ([ῃ6 ραϊηΐεσ. Α σοηνγεζβαίίοῃ εΐνψεεῃ 5. δηά Ῥδι- 
γμαβίαβ. [Ζευχίβ, Ῥαυπμαβίαβ, Τ]πδηΐμες (Πηὸ ἰ5 βαϊά ἰο Πᾶνε 

ϑιρροεοοίβα [6 ᾿ν]51016 ὉΥ ἢ15 ΡῈ Π61} ; 56ε6 (δεῖ, 2.705. Δίό7:. Ῥ. 50 

[0]].} βἰδηά, 1 Ῥεϊΐενεθ, ἴῷ ἃ σϑυίδιῃ δνοϊ πα ]οηα] ογᾶθυ δ5 τεργεβεηί- 

αἰΐνε5. οὗ 1ῃ6 τηοβί ““τηοάρσχῃ ᾿ ἀενεϊοριηδηΐ οὗ (ἢ ῥἱοίοσίαὶ τί, 
ὙΠοΥε 15 ἃ 56η886 οἱ ἱποοιηρ]είθηθθβ ἴῃ (6 ἀεβοπρίίοη. ὙΥ̓μδΐ 15 
[η6 Τογ8] ἢ γγΕΓα ἰὰῪ ἴῃς ὠφέλεια ΕΒΡΘΟΙΆΠγ δοογαίεβ 15 ῬΘΙΠΔΡ5 
Ιεδάϊηρ Ῥαυσβαβῖιθ (ἃ γοιηρ τη8) δίοησ [Π6 11η65 οἵ Ζεϑυχιβ ἰο 

Τιμμδηίμοθ. 8 5. Δ ϑβυρροβίινα τοιμαγὶς ἢοΐ [ΟΠ] ονεα ἀρ. ΤΠ6 
δαίῃοΥυ 5ῃου]α ρευῆαρβ Πμᾶνα ἰο]α τι5 1 Ῥαυγμαβιῦβ νγὰθ ἃ ὈΕΡΊΏΠΘΥ 
οὐ ποῖ. Χϑεῃ, 15 ααθη ]ν ΟὈδοῦγα ἴῃ (15 πνγ.] ῬΡ. 113-115 

88 6-ὃ, (οῃπνεγβαίίοη σι ΟἸειίοῃ ἰῃ6 βου!ρίου ; 88 9-Ὁ5. ΜῈ 

Ῥιβίϊαβ, ἃ σουβαἰθί- τ Κα : : ; ῬΡ. 115-117 

ΖΦ. οαΡ. χὶ.--ὃ 1. (οπνογβαίίοη ἢ ΤὨςοάοιέ. [ἘΞ ὐιϊϑί. “6 ρα ΟΠ υυ πλὰ 
οοἸ]οααΐστη, Ηδτίηιδη ; 5ε6 ζζοίῥογεα ἔϑοαγς, Ὁ. 355. 

δ8 7, ὃ, Ἐοῦβεβ δπά δμοιιηᾶϑ [ἀἸογεηί Κη οὙ μουηᾶο, οἵ. Ονημεροέζοιεδ ; 

Χεη. 15 ει ρίοα ἰο ““ρδῇ ουἱ ὃ οἡ [815 ϑοοσδίίο Εἰηΐ, 526 2α551722]. 
8 το. ϑοογαίεβ (Σ οὐ 55) πηᾶδυ (με ᾿ππᾶρα οὗ ἃ Βυηίηρ-ποὶ ϑῆοννβ {πε 

ὙΟΙΏΔῺ ἤἢον 506 ΤΏΔΥῪ ἰγὰ]γ7 ἐηᾶθασ ἤθύβε!, [ΤἘ15 15 Βεῖρία]- 

Ὧ655 οὗ {6 τἱρῇϊ βουί (θ6 ἴξ Σ οὐ ΞΙΣ) ; οἷ, ϑοοτγαίθο (Σ οἵ ΕΙΣ) οὴ 
“ς 6 ηθῃι1ρ,᾽ σμῴγα, 111. ν. ὃ, ὙΠεγα 15 {Π6 58πλε τίβίησ οἵ (6 
ἰδνϑὶ οἵ [6 πηαίίθυ 50 {παῖ [6 ϑρίσιίαδὶ ΠδῪ ἰγδηβοθηςα [6 πηδίεγδὶ] 

([ῃ6 σαύηδὶ δηά [86 561 65}).1 . : : ῬΡ. 117-122 

Ζ2Ὁ. σὰρ. ΧΙ]. --ο 88. 1-ὃ, (οηνούβδίοη ἢ ΕΡΙρθηθ5. οἡ Ὀ,γϑίοδὶ ἰγαϊηϊησ' 
δηα [ῃ6 πεεᾶ οἵ ἃ σοοά Περὶ οἵ Ὀοᾶάγ. (ὃ 8 ἃ θόρε δ ]θηῖς 
ςοποσρίίοη, ργόο ραν πογούρὮ ]Υ ““Θοοτγαίίο,᾽᾿ Ὀδαιεα}}ν ἐχργεββεά.) 

; ῬὈΡ. 122-124 
[ΤΏ εΥ6 5 ἃ ψψϑηί οἱ ζερμεΐμγζα αἱ [15 ροϊηΐ, ἃ 56ῆβε οἱ ἰδ της οἵ, 

85 1186 δαΐμου δά Ῥείοχε ῃἴπὶ ἃ βεί οἵ ποίθϑ δηᾷ Ἰοίξίηρβ 185- 
ἰγαΐϊνε οἵ ϑοοζαίῖς παπποῦς (Χ11.} δηα [(400]6 ἰΑ1κ (κῖν.}) (|κ [ῃς βἴοσιθϑς 

. ουχγεηΐ, ΔΡΟΟΥΥΡὮΔΙ οὐ ποΐ, οἵ δὴν σύξαῖ τἤϑῃ, 580 [868 ἰδία Μαβίεσ 

ΥΟΙ,. 11Π1-ττ-ἰ Ζ 



ΧΧΧΙΥ 

ΤΑΌ. 111. 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ 

οἵ Β411101), ψΜΒϊ οι ταῖρῆς ἃ5 γ6 11 θῈ ἰηβευίεα ἤθγθ δ5 δυμοσα. Ιἰ 

5. 8ῃ δοοϊάεηΐ, 80 ἴο ϑρόδϊς, [δὲ βοΐὴξβ οἣβ οὐ οἴμεὺ οὗ ἐβεῃ 885 ποῖ 
Ῥθθῃ ψουκκοα ἀρ ὉΥ 1Π6 δαΐμπου ἰημίο ἃ σοῃνοιβθαίίοῃ οὐδ ἰγεαίί88 

(Ξε6 Ὀείον, Ν᾿ 1. 1). Ἐνβυγίβίηρ ἀδρεημᾶς ἀροὰ [ἢ6 δηξοάοίϑι 5 
Ῥονοῖ οἵ [6] πρ' Ἠἰβ (816 δῃηά γορτοάποϊῃησ [6 τηδηηει οὗ [π6 τηβῃ. 
ΧΘη, 15 Ὡοΐ 8 ἢγδί- γαῖα βίουυ- θυ, ἴο ΤΥ τηϊηᾶ, δ [ᾶ5 ἃ 56η88 
οἵ δυπηουχ, Ῥαΐ ἃ ῥροοΥ οἱξε οὗ τιϊγηϊουν. 

ΠΑΡ. ΧΙΠ1. -- αχουβ γομγαυῖζ πα οσοπγεγβαίϊΐοηβ. ϑὶχ δῃηθοάοίθ [11] 

Οὗ Σ (οὐ ΞΞ:Σ) αμπιουῦ δηά σαάῆν βεἰπηα]αίϊνεμεθα . ὈρΡ. 124-126 

26. σαΡ. κῖν.--- Ἐὰν δπϑοάοίεβ {Πποίγαίϊνε οἵ Σ᾽ (ΕΣ) ἰδ 016-81. [“΄ϑοιμε- 

μηδ. ., ΒΕ 5ἰηϊκς ἴο 186 ἰϑνεῖ οἵ ἃ τηϑῆσαὶ οἵ εἰϊααείίς ""--- 
Α. Ὁ. ἀσοάϊον, «δοογαζες γι «4 ἐδγία᾽ ϑοοΐοέν, 8. ἀεἸ1ρ ς{] Θοθαν, οἢ. 
ν111. “ἼΠΘ ΣΧ πορμοηίίο ϑοογαΐθϑ, Ρ. 149. 1 ἰδῖκα 1 [Π6 δα] 15 [6 
Αγ ἰϑι 5, δηᾷ δἴζευ 411 {Π656 δῖα οἱ αυ]ν ΟὨ]Υ ηοΐδ5. ὈΡ. 126-129 

ΡΑΚΤ 1Π|. 110. 1. 

ἘἈβαῃλ]ηρ' [6 ἡοΐα ΟΥἁἨ ““πβεβη]η655,᾿ οὕτω δὲ Σ, ἣν ἐν παντὶ πράγματι 

10. ΤΥ. 

καὶ πάντα τρόπον ὠφέλιμος ὥστε, κιτ.λ., ἴῃ6 δαΐμογ [οἵἉ, α5 ΤΥ 

Δ. Ὁ]8 τηοάθγῃ οὐἹο5. Ὀ6ΙΙανα, δ βαἀϊίου οὐ Ἰηἰθγροϊδίου] ργοοθεάϑβ ἴο 
ἴῃς ἰορίο οἵ εἀποδίίοπ (μοὶ {πὶ Σ ὑγοίοββεᾷ ἴο βοῇ ; 566 δρονε). 
ΜδΩΗΥ͂ οἵ [868 ἴουτηεσ ἴορίοβ ἀγα τε βδηά]θά, δῃᾷ τθὺς 15 ἃ 56η56 οἵ 
αἸἤδγθησα ἴῃ {6 δας μοχ᾿β βίγ]6 δὲ ροϊηΐβ, ἃ σῆδηρε οἵ δεἰππᾶ6 α͵5ο 
ἴο Π15 βαρ͵]θοί. ΤῊΒ ἰαϑί ομαρίοσ (ν111.}, ἰὰ ἀεδίδησε οἵ ϑοοσζδίθϑ᾽ 
ἰχαβί ἴῃ τὸ δαιμόνιον (Ζ.6. Ἦ15. ““ῥυναίε ογδοῖθ ᾽ἢ, σίνϑϑ 1561 ουἱν ἴο 

Ὀ6 Ῥαβεά ὕροῃ [μ8 ἰεϑίϊπλοὴν οἵ Εϊοτηορθηθθ. ΤῊΪ5 σμαρίει δηά 
ἴῃ6 ᾿Απολογία αἴα ον] θη! οἸοβεῖν οοπμηθοίεα, ΤΣ Ἰαδίζοσ, 1 

ΘΘηΌ1η6, 15 ΡΟ Δ ΌΪν [6 φδυ]ΠοΥ σοπιροβί(οη οὗ (πῃ ἔνο. 

[(ομπβιάθυ, ἴῇ χεΐοσθησοα ἰο (86 οοιηροβιοη οἵ Βοοῖς ., [ῃς 

[ΠΘΟΥΥ οἵ ᾿πἰευροϊαιβα ραβϑθαροβ Ὀγαοϊκείοα ἃ5. οὗ Ἰδΐθυ ᾿Ἰῃηβουϊΐοη ΟΥ̓ 

Τ,. Ὁιηά., Θοθ θη, Ηδγίτηδη, απ οἵμευ οὐϊος οὗ [6 ““ δἰμοίεςις- 

Ἰηρ' ̓  56Π0ο].] 

οδΡ. 1. [ΕῸΥ ““(δῃοῃ φαββίίοῃ, εἰς. 2.9, ΤῊ σμαρίοι μᾶς 
811 [ῃς ἐβε!πρ ἴο τὴς οὗ Ῥεΐηρ πυϊίθη ψ ΙΓ ραΐηδ5, Βα ἴῃ ἃ Ια θουτεά 
βίγ]8. ΤΕΥ ΧΕΠΟΡΒΟΩΏ, 1ἰ 15 σον οὔ ]αΐς ὁ“ Ἰβοογδιια ̓  ἄδίδ ; 566 

ΤΥΔΏ5. νΟ], 11, Ὁ. ΧΙ. ἢ. 2. 1,. Ὀ]ηά, βοθηΐβ [86 βαϊίουαὶ μαμά 
ΪῺ 81, 50 ἴοο Θοββηϊι, 7. 1. Ἡ αγίιηδῃ, εἴς, (868 {πε Ἰαἰθχ᾽β βέγεσα 
οὐ οἴϑτη οὗ [ῃ6 ψοΪα ομαρίευ, «4122. 2671. Ὁ. 148), Ῥὰὶ {μ6 ἰεμᾶδθυ 
ἴδ] τηρ οὗ [815 Ῥαββασα 15. Ῥευβοηδὶ δια χε] (αη ΧἜΠοΡρΒομ 6). 

881,2. [καὶ γὰρ παίζων, κιτ.Ὰλ., ου]ά Ἰηἀεοά δὲ ου ἴο [6 σοποϊπάϊηρ 

ννοτας οὗ (ῃ68 1α5ὲ σῃαρίεν οἵ Βοοὶς 11. χαϊία παέαγα!]γ. ΤῊ Ψο]6 

βεοίίου ἰβ βυσρεβέϊνα οὗ [Π6 “τη ἢ οἰαθογαίβά ἴῃ της ,5 ),2)2ῥο52124721.} 

8.2. Σ. ἔρως οὔ [88 508] ποῖ οἵ Ῥοά1]ν Ῥεαπίγ. 5ῖρῃϑ οἵα ρσοοᾶ παίυζε : 

(1) δρίῃβϑϑβ ἴο Ἰβδτῃ ; (2) ἴο γϑοοϊ]θοῖ 1θββοηβ ἰθαγηὶ (2.6. ἃ σοοά 



σΟΝΘΡΕΟΤΙΣ ΧΧΧΥ͂ 

Τ]ΘΠΊΟΙΥ) : (3) ἀδβῖγα ἴο ΡῈ ἰδαρῃξ οοτίαία ἱπιρογίδηξςξ Ῥγδῆομοθβ οὗ 
Κηον]εᾶρσα (2.6. Θη Πϑἰαϑιὴ δηα ὨΙΡῊ 4115). ᾿ 

Σ ϊς ἀϊῆεγβηΐ τηοάδς οὗ ἀδα!ηρ Π ἀϊδυθηί παΐατεβ. ΤΉγαα 

ἴγρ65 οἵ ρβορῖα ἀϊδγεηε]ν παίαγεα δηά οἰτουτηβδίδηςσά. 

88. 3,4. Τγρε 1.---ΑἰἸ 64 παίιγες ἡθβά ἰγαϊηΐπρ' ποσὰ ἰΠ6 βτβί, οὐ οἶδα 

““σογγιρίῖο. ΟΡΙΩλ ροββίτμα ἢ (ρυἄς οὗ σϑῃΐ5). (ΟΕ, ἄορβ, Πουβ68, 
εἰς. (ΞΞ τορἱο). 

δ 5. Τγρθ 2.---ΈΟΡΙῈ ἴῃ ὙοαΙ Υ οἰγοιπῃηδίδησες (ργ]46 οὗἉ τ᾽ ἢ 65) ; 
ὁ’ ΧΩΟΏΘΥ͂ Τη8[κ65 [6 τηδῃ ᾿ {γρε. 

ΓᾺΡ. ΤΝ΄.. “ἀρ. 11.--- 1. ΤΥρε 3.--- Τῆς 50- α]]θᾶ “Κ( ΠΙρῃ]γ-εἀποαίοα "--ἰητε]- 
Ἰδοῖμα] ρυῖρ (116]1Θοΐπδ] ρυἹ 6) : ᾿ ῬΡ. 130-122 

ϑοοζαίεβ απ ἘΠ γάδυηθβ οἡ βδἀποδίίοῃ --- ἃ βρεοηθη οὗ Σ 
“’ ἀἸα]θοίο "ἢ δἀποαίίοη, (6 ““τηδίθαξς "ἢ ργύοσθθθ. Σ δρρ]ε5. {πΠ6 
ἔλεγχος ὙΠ 8. νον ἴο ργοάποϊηρ' σοῃβοϊουβπθβα οὗ Ἰρῃούδησα δηᾶ 

Ὀτγεαϊκίηρ ἄονγῃ οοποεῖί οὗ Ἰτπον]θάρε ἐγουρἢ ἃ 56ι165 οὗ ἀπορίαι. 

δ8 1-7. ΤῊΒ δυίῃοτ᾽β Ἰηἰγοδποίοη. [Τρ παεβιίοη δυῖβθβ : 15 ΕΠ ἢγ- 

ἀδηλα5 ἃ γ68] ρθύβοι ΟΥὁ ἃ σοηνεηϊθηΐ ογαγμαξῆς 247 5ο7α ἢ (Ξε ς Ῥε]ον). 
1 ἃ γβὰ] ρϑύβοῃ (88 8-39), δ5 ἰῃ6 ““τηδϊθυίς "ἢ ἀϊβοιβθίοῃ 15. οοη- 

ἀποίςα 2626-ἃ-ἐδέ6, μόνος ἦλθεν, ΏΘΠσΘ ἀϊ Εἰ ἀδηῖνθ ἢἷβ [ΟΣ Π18- 
[10 9] 

8 40. Ἐς γάεστηι5 15 σοη γε ἴῃ 15 δἰἰδοῆτηθηΐ ἰο ϑοοίαίοθ. ΤῊΘ 
᾿ΔΌΓΠΟΥ 5 σογητηθηΐ 85 ἴο {Π6 γα] δ] ΟΏ5ΗΙΡ ποῦν βϑίδ 15}: 64, 

ῬΡ. 132-147 
16, οαΡ. 11]. --- τ. ΤῊ δυίμου [οὐ βἀϊίού, δοσοογάϊηρ ἴο βοῆια τη θη 

ΟΥΕ105] ψουα 5ῃον [πὲ Θοογϑίθϑ (Ξ}Σ) 6] ἃ σαρϑοῖ ἐγ ΤΟΥ 5Ρ6εςῇ, 
εοιίοη, δηα ᾿ηνεῃίοη βαθογάϊηδία ἰο σωφροσύνη---56 6. ἀῇονς, 1. 11. 

17; δηᾶ (5111 ΓΟ] ονίηρσ [ῃς ογᾶάρυ οὐ {Π6 :ηἀ᾽λ᾽οίπιθηί) ἴῃ τῃς6 ἢγχοὶ 

Ῥίδοβ νυ ϑῃβά ἴο τηδΐίκα 15 ἸηἐἸπηαίεα σώφρονας περὶ θεούς. 

8.2. Αρατί ἔτοιῃ ἰῃ6 ἰθϑοὴῦ οὗ οἴμεσ τυιζηθϑϑος ([οΥ (ἢ]15. δ] 5] 0 ἢ 
566. ηοΐβ ααΐ ἐσε.) (ῃ6 δαίμοῦ βἐσῖκαβ {ΠῸ ρείβομδὶ ποία οὔσοθ τΠΟΓ6, 

δηα ργοοθθᾶβ ἰο γτϑθργοάπος (6 ἰθ]θο]ορίοαὶ νίαν οὗ 1. ἵν., δηά 
οἰ μϑῦβ οἵ 1. 11]. 

88. 3-17. ΤΕ ΙΘο]ορΊοαὶ, || ἰο 1. ἵν. 2 [0]]. Ἰὴ σϑῆδυα), δῃᾷ 1 ἀθίδι! ΓΝ. 

111. 12 |} 1. ἵν. 15. 76 [(ῃε Σ'ὶ δαιμόνιον. 88 τό, 17, νόμῳ πόλεως, κατὰ 
δύναμιν .---ἸΞῸΣ γα χίτηβ ; 566 αρονϑ, 1. 111. 1, 2. 

δ τᾶ. ΑὐἰπουΥβ σομηηχεηΐ ; ἰῃς ἰορῖς οὗ ριον δῃᾷ σωφροσύνη ἰονγατᾶ5 
[με σοᾶς ; : : : ῬΡΌ. 147-153 

Ζὖ. σᾺΡ. ἵν.-ττὸϑ 1-6 παίασα!ν βυρροϑὶ ἐμαὶ οἵ τὸ δίκαιον, δῃιᾷ ἰῃθ δυῖῃου 

[οὐ [ῃῆς ἱπίευροϊαίϊηρ βαἀϊίου] ρῥγοσοθθᾶβ ἰο ροϊηξΐ ουὖὐξ [86 ἰαν- 
Δι ὈΙα]ηρ' Ἰογαϊγ οἵ ϑοοίαίθϑ 1 ἢ15 ρυϊναία δηᾷᾶ ρα]. Ῥομανίουῦ ο 
ναχίοιιβ. ΟσΟΔΒΙΟῺ5 (ἰνγο οὐ ψῃϊοῆ να Ὀθθ αἰγεδᾶν ηοιϊοεᾷ, 1. 1. 

ὃ ; 1. Π. 35, ἀῇονθ), δῃηᾶ γ6 ἴῃ ᾿ἱπαϊοίηθηΐ οὗ Μεϊξίαβ. [Τῇε 

τηβηΐοι οὗ (8 ἤδηῖα οἵ {πῈ ραγίϊοαϊαῦ ῥχογλοίευ οὗ {ῃ6 δι πλαυῖκϑ 



ΧΧΧΥΪ ΙΝΤΒΟΏΠΌΟσΤΙΟΝ 

[ῃ6 ραβθᾶρθ, 1 φϑῃθῖηθ, 85 Ὀϑοηρίηρ ἴο ἃ αἰβογεης ογάου οἵ σοπι- 

Ῥοβιίίοη ἴσχοι ἐμαὶ οὗ Βοοῖζβ 1.-111., δηᾶ σομβγτηβ οογίδιἢ τλοάθσῃ 

ΟΥ̓Ε1Ο5 ἴῃ ἰΠ6ῖγ νίαν [δἰ {Ππ6 56 βϑοίίοηβ γα οἵ ἰαίθυ 1ῃηϑϑυίίοη πα 
ῬτοΡΔΌΪν μοί Χομορμομῃίϊηδ. ] 

8 6 [0]1. ΤΏΙ 15 βδοῆηβ δυχαρίηθϑβ ἴῃ [πΠ6 Ἰηἰτοἀποξίοη οὗ ἃ ἀἸβοιββϑίοῃ 

Βείνγεθῃ 8. δῃα Ηἱρρίαβ οῃ 7 π5ῃς6, νοπομεά ΤΟΥ ὈΥ {π6 δυΐδου. 
8 12. τὸ νόμιμον δίκαιον, οἴ. ῬΙαί. “412ο1., αἰΞξο 47722. »ια7., ΕΙῥ. τεΐ:., 

Τξῥαγεῆμδ. [5ε6. δ [8οϊκϑο, δ. εἷΐ. ; . 1,.. Νεντηδῃ, 

Ῥοέζίζες οὗ «γέρίοζζἝ, ἴ. 25, 389; Ατοίς, ᾿αέο, 1. ςἢ. χὶ., χΙ1.} 
8 το. Πα αηνχτίξη ἰανν8. 

8 25. ΤῊΞς δυίῃοχ᾿β (ου εἀϊίοχ᾽ 5) οοιηταθηΐ : ῬΡ. 153-162 

11Ὁ. ΙΝ. σαρ. ν.---ὃ τ. ΤῊδ δυῖμοῦ (οΥ βἀϊίου) ν01}}] πον Ἔχρ δίῃ μον 5. τᾶς 
Ὦ15 ϑϑοοϊαίεβ πρακτικωτέρους. [716 ομδρίευ 15. ἃ τϑῃϑηα]ηρ ἰο 
5016 δχίβθηΐ οἵ ἰορίοβ Βδηα]βα ἴῃ {πε θαυ]οῦ ρατί οὗ [Π6 σγουῖι.] 

ὃ. 2. ῬΟΥΒΟΏΔΙ ποία 1ῃ 1ηἰτοποϊηρ' Δηοῖ οΥ ““ ΕΓ γα θηλαβ "ἢ σοηνεγϑθα- 
ΤΟῺ Οἡ ἐγκράτεια, οἴ, 1. ν, ξε͵α. 

8 12. διαλέγεσθαι ἀογϊνοά Ἔ ᾿ ς ῬΡ. 162-τ66 

20. σἂ. νὶ. ---ὃ τ Τῆς δυΐμου Μ}}} ΕΥ̓ ἰο 58ῃονν ον ϑοοζαίθϑ. τηδᾶβ 
Ὧ15 δϑϑοοϊαίθβ. διαλεκτικωτέρους. ΤῊ ἠξεᾶ οἵ ἀδσβηϊίίοῃ ΜΠ ἃ 
νίενν ἰο Κηον]εᾶσε δηᾶ ἃ σουγθοὶ δΏβνου ἴοὸ (86 παρβίίοῃ, τί ἐστιν 
ἕκαστον τῶν ὄντων ; 

Σ τηϑίῃοά οἵ ᾿ἱπαυυῦ ἂἃ5 ΔΡρυθμοπαθα Ὁν {π6 δυίμου (“6 Ἐπίἢγ- 
ἄδυῃγαβ ᾿ σοηνθυθδίοη). Θρεοϊηθηβ. οἱ ργοσεξάσγα (5) δηᾷ ἀ6Βη1- 

᾿ ἘΟῺ5 δὐχνεά δἵ. 

δ8. 2-τ. δ... ““ριεἰγ ᾿Ξ “δε. Κηον]εάρε οὗ μοβα ἰανγβ {παΐ δῖα σοῃ- 
σα εα γἢ πε σοάᾶβ.᾿ [(Ε( ῬΙαι. Το ῤλγῥἧάγο ἴου ἴπε ἀϊβεδγεηοα 
Ῥείψεεῃ ΠΣ ((ῃ6 ΡΙαίοηϊς ϑοογαίθβ) δηᾷ ΞΙΣ, δηᾶ 566 Η. 7δοίζκβοῃ, 

,δοογαΐθδ, ῬΡ. 236, 237.] 

88 κα, 6. δίκαιοι, ““ἴο Ὀ6 5ἰ 15 ἰο πον ψῇαί 15. ἀπ ἰο τηξη.᾽ 8 7. 
σοφία ἐπιστήμη. 

δ. 8. τὸ ἀγαθὸν ὠφέλιμον. ὃ8 9. τὸ καλὸν χρήσιμον. [(Γ( σρμ7α, 

171. νἱ11,. 4-7.0 τ πἰαυίδη τηθαβασο οἵ “τῆς σοοά ᾽ δηά ““1π6 Ῥδϑδϑαί!- 
(],᾽ ΞΣ.] 

88 Το, 11. ἀνδρεῖοι, ““ἴο Ὅ6 σουζᾶρσαοιβ 15 ἴο Κῆονν δὶ 15 ἴο ὈῈ [ϑαγεά 

δηα νῆδί 15 μοί." 

δ 12. ΤῈ δυίΐμπου βχρδίηβ ον ϑοογαίθβ ἀἰβρι]5ῃςα “΄ ΚἸΏρΞἢΙρ,᾽" 
ἐς ΤΥΓΔΠΏΥ,᾽) ἀηὰ {πὲ νδιίοιις [οὐπι5 οἵ πολιτεία. 881 3,14. Απὰ 

ον ϑοογδίεϑ 164 ἢϊ5 ᾿ηἰεΠ]οσαίογ ἰο 8 ἀδῆμιίοῃ οὗ 6..., “ἴα σοοά 
οἰπΖβη ἡ ΤΠγουρἢ ἃ 5ευῖ65 οἵ ὁμολογούμενα. 

8 15. ΤῊς δυΐδου ἰββίῖῆεβ ἰο (ῃ6 ἰθνεασα νοῦ ϑοοζαΐεβ σοί ἴῃ 
ΔΥρσιϊηρ ἴτῸΠ] δαορίηρ [Π15 τηϑίῃοα οὗ ριοσβδάμσχθ [τὸ ὁρίξεσθαι 

καθόλου “ΊΗ ἐπακτικοὶ λόγοι ἴον 115 8515, ἃ5 ΑἸ ΒΙΟΙ]6 ρῆτγαβθϑ 1{.} 

Σ, (οὐ ,Ξ:Σ) οἡυ Οάνγες. 1. 171, ὁ δ᾽ ἀσφαλέως ἀγορεύει οἵ Οάγϑβδειι5. 



10. 1. 

᾿ΟΟΝΘΟΡΕΟΤΊΙΩ ΧΧΧΥΙ͂Ι 

[Δοοοτγάϊηρ ἴο ΘοΒαὨΪΕῖ, [ῃ6 Ῥαβθαρα ἅρονε γε διαλέγεσθαι, ἸΤΝ. ν. 

12, ψγοι]α Ὀδίζου οοτὴςβ ἴῃ αἱ [815 ροϊηί.} . Ὗ ρρ. τ6όδ-τῦς 
σΒΡ. ΝἹ]. τῷ 1. ΚΞ οὐ Σ. Α Ῥϑύβοῃδὶ ρδίδρσαρῃ. ϑοοζαίθϑ ἴῃ ας 

ὃ. 51Ώ016, ἔγϑηΐς, βίγαι ρου νατσαὰ νγὰν ἀδοϊαγεα Π15 ορἰηίοης ἰο ἔμοβςα 
ὙΠῸ (ΑἸ Ἰςεα ΙΓ τη. ΙΔ ΔΎ ομδ βίρροβε παῖ ἢς {τε ἴο 
ΠΊΥΒΕΙΥ ΟΥ̓ ἴο βορῃϊδισαίς 815 δαάϊίοῖθ ἢ ὙΤΒδί ἰ5 ποί Χοπορμοηΐ 5 
(ββτηοην ; δηα ἴῃ6 οἴου 8] οὗ [Π6 τηϑδίζου 15 ἐαυδ!ν ᾿τηροσχίδηΐϊ : 

Ἦδ αἀΙ]α ποΐ σαῖα ἴο μαὰνξ ἀϊβοῖρίθς ἴο βοῆο [15 νίενγβ, Ραΐ αΙἸα 811} δ 
οου]ά ἰο ἰοβίου ᾿πἀδρεηάθησε οὗ [πουρῃῖ. Αβ δυ ἂἃ5. ἢξ οουἹά ἢξς 
νου ά ἰαῖτα ἴμθηλ δίοηρ (ῃ6 τοδᾶ ὨΪΏγ561[, οὐ, ψογα Ὡς ᾿δοϊζεά 
δοσαδίηίθημοβ 1 ΔΎ δα ]εοῖ, μα νου] ρᾶθ5 ἤθη οἢ ἴἰο ἰῆοβα 
Ὑγπ0 Πιαά {Π6 Ἰςπον]εᾶρα οἵ 1---ἰῃὰ τεσορηθεά οχρεσί. 

8. 2. Σ (οΥ ταίμεοσυ, δαγαθά]ν, 55) Ποιά τηδὲ τπεογθέῖς βἐπᾶν τρὶς 

ΘαβὶΪν 6 ρυβῃξα ἴοο ἴασ. [15 {ῃ6 δαυίμου [Ὠϊηϊησ οἵ [μῈ Ατϑίο- 

ῬΏδηϊςο ἰγανεβίυ οὗ ϑοοζαίθβ 85 ἃ μετεωροσοφιστής Ὁ] Αἰ Δὴγ ταί, 

[πμουρῇ νεγβεα ἴῃ (ῃ6 ΠΙρΘΥ βἰπαϊοθ Ὠπηβ6 1, 6 τῃου]οαίεα [ῃς 
τ ]δίνα ἱπιροχίδησα οὗ [Πς ἸΟΥΤΕΙ 8.5 ἸΏΟΥΘ ὈΥϑΟί 08]----ἰη οἰ ΠΕ  ὑγοσάϑ, 
τὸ ὠφέλιμον νγὰβ ἃ ἰεδῖ ἴο ΒῈ ἀρρ]ϊ64, 4... ἴἰο [Π6 Ξἰυαγ οἵ--- 

δ. 3, Οεογιδίζγ ([ΠΟῸΡῺ ΟΥ̓͂ ἢῸ τηξϑηβ ἀγεωμέτρητος ὨϊΠγ5610) οὐ (δ 4) 

αοέγογοῦηγν (ἰΠΟΠΡΉ, 8 5, ΜῈ11 νογβεα 1561). 88 6, 7. Αταίςαας οὗ 

Σ (οΥὁ ΞΙΣ) ἰο τὰ οὐράνια ἴῃ φσξαηθίαὶ (566 ἀῦονε, 1. 1. 11 [0]].} 
(ΞΙΣ,, ᾿ἷβ βίποίαγοθ Οἡ ΑΠΑΧΑΡΌΓΪΑΒ, ὃ ὃ; δηά 50 ΜΠ τορατγά (ο αγΖΖ- 

»ιοίζεαϊ λογισμούς (αἰζίδν γαξζοεϊγαξθε Ῥυοσθβϑβαβ, ζορδε) ΩΣ Δαχϑα 

(Π8 βδῖὴβ 1πτὴϊ οἵ αἰπὺ}. 8 9. Οπμεβ ἀπίγ ἴο βἰυπαν ἰῃς ἰαννβ οἵ 
ΠΕ! ἴῃ σεηδγαὶ δηᾶ τὴ ταίεγθηοα ἴο οὔθ᾽ 5 Οὐ 1ΔἸΟΘΥΏΟΥΑΘΥ ; 561} 
ἀἰδρηοβϑίθι ἃ το. [πῃ τηδίζειβ ἰγϑηβοθηδίηρ Βυτηδῃ νγίβάουῃ ΚΞΙΣ 

σου 5616 4 Δ ἀΡΡῥϑα] ἴο ἤδανϑθὴ ἰγουρ μαντική. [ΤῊ]5 ἰα5ὲ ἰορὶς 
ΒΈσνθβ (85 ἃ σοηηθοίηρ ΠΗἰς οἵ {πουρσῃϊ, ΔΡΡδυθΏΕ]γ) ἰο Ἰηἰσοάπος 
16 ἢπ8] ομβαρίθσ, νυν] ἢ ταπβὶ θὲ τοδα ἴῃ οἷοβα σοῃῃθοίίοη ἢ ἰῃς 

᾿Απολογία. Τηάερά, 1 [ῃὴ6. νΥΠ}ρ 50. ὩΔΙΘα 15 σθημη6, σμαρίευ 
ν111. νου] βθοῖὴ ἰο 6 δὴ βριτοῃηβεα νεγβίοη οἵ 1, δἀδρίβα ἴο 
ἕογτα [ῃ6 σοῃοϊαβίοη οἱ [6 ἀπομνημονεύματα ἴᾷ ἰῃ6 ΞῃαρῈ ΨῈΙΟἢ 

[86 δυΐμου οὐ ἢΪ5 δἀϊίου ΠηΔΙΠῪ σανε ἴο [Π6 σοι ρι]δίίοη, 566 ΒΟΠΔΏΖ, 
}ίαί. Α2οἱ. Ἐϊα]οἰϊαηρ, Ρ. 84 [011 . : ΡΡ. 174-178 

ΟονΝοιῦβιον---Γ10. ΓΝ. σαρ. νη]. 

81. Τὴ δυΐμου 7υ051ῆ65 ϑοοζαίθϑ 726 τὸ δαιμόνιον (Ὠ15 ρυναίθ οὐδοϊθ) 

1 [86 τηασίΐοσ οὗ [ἢ6 {π18] ψΏΙΟΏ οηαδα 1 ἢϊς ἄθαδίῃ, 

8.4. (Ο» ἐλ6 ατέλογέξγν ΟΥ̓ .}1{277220962265) 6 Μ1} ἰδίας ψμαὶ ἢ6 Βϊτηβο] 
Ὠραγά το Ἡουπηορεηδβ, [Π6 βοὴ οἱ Ηἱρροηίουβ, 1 τέρατα ἴοὸ 
ϑοοζϑίθϑ᾽ Ὀθῃδνιουν Ὀείοσα {ῃ6 {118], ᾿ηβιτὰἰεα ὉΥ Μεϊξξαβ, οοτη- 

τηθησθᾶ, ὃ. 9 τηὶρῃϊ ψῈ6}1 ΡῈ ἃ γέελαι7ξ οὐ βχοοῖρί οἵ “2οϊοργν, 26. 

8 ΤΙ. Αὐἰῃου᾿β ρούβοηδ] ἐποοζηϊθτη οὗ Θοογαίαϑ : ῬΡ. 179-182 



ΧΧΧΥΠῚ ΤἸΝΤΒΟΌΌΟΤΙΟΝ 

ΝΌΤΕ ΟΝ Ζξη. 1. 11. 9ρ-6τ----ὁ κατήγορος. 

Ἐ Ἶ ΒΟ [5 “ἴδε δοοῦβοσ ὃ ΤὭτεα υττὴρϑ ἰῆτον ΠΡ οἡ [ἢ 15 αι 5 10 :--- 
(1) Τῆς κατηγορία Σωκράτους οἵ Ῥοϊγογεαῖεβ (392-350 Β.6.), δῇ ““ερ!- 
ἀεϊςίς " 5ρβεο, ὅ68ε γτϑίεγθβῃσθβ θείου δηα δυίμου 65. ἀρ. 76}, 
Α{ϊ. Ογ. 1. 153, τ. 2. (2) Δπῃ ἀπολογία Σωκράτους οἵ Τ,γ51α.5, ΘΠ 1166, 

ῬΓΟΡΔΡΙν, ὑπὲρ Σωκράτους πρὸς Πολυκράτην, ἴῃ ΥὙΕΡΙΥ ἴο [Π8 ΔΡοΟνΘἙ. 

566. 5080]. σαὶ “1γ:εέζα, 113. τό, νο]. 111. Ρ. 4δ0 ; 1)1η4. 8Ρ. 60}, 41. 
Ογ. 1. 153, 154. (3) Τῇε ἀπολογία Σωκράτους οἵ ἴῃε6 ϑορῃϊδί ΓΑΡΔΏΉΪα5, 
ἔουσχίἢ σοηΥΥ Α.Ὁ., παρτηξηῖβ οἵ ψῃϊοῆ ταπιαῖῃ. 566 ϑίθνοιβ, 7)ας 
Ζιοὗδη2 ἐδς 7, 1δαρζης, ΒοΥ]η 1868, 

1 ἀρύθα ψ τ ἢ οοτίδίη οὐἹο5 ὅ 1 {πΙηκίηρ [δὲ ἴῃ [15 ϑεοῦοη 
οἵ Ὠἰς ψοῦΐς [Π6 δυΐμου ἰ5 τους πρ ἀγριυτηδηΐθ. ὈγΘ] 1014] ἴο 
Θοογαίθϑ, ]Οἢ ( μοίμου ἴμδῪ δα Ὀδβη δοίπδ!ν δἀνδαηςβά δἱ [Π6 
{π|6] οὐ ποῖ) Ὠδᾷ ραϊηθα οὐστθηοΥ ΤΠγουρἢ ἃ Ῥαγσα]αι συ ηρ οὗ 
[16 ἄγ οΔ]]6α ἡ κατηγορία Σωκράτους, ἴ[ῃ6 ΔιϊῃοΥ οἵ ΜΠΙΟὮ γ)8 
[86 ψ61-κπούχῃ ““ βοριϑι᾽" Ῥοϊγοταίθββ.2 ΤὭ6 στΠηρ᾽ ἴῃ 4αρϑίοη, 
ΔῈ “δορί ἀοδιοῦς ἦ Ξρθθοῇ, νγὰ5 ρα Π5η6α ἡοΐ Θαγ]6Ὶ (ῃΔη 3202 8.6. 
(σἰποβ 1 σοῃΐδ!η5 8 Δ᾽] βίο ἰὼ [886 τευ! αηρ οἵ [6 ν 4115 οὗ 
Αἰμρης ΕΥ̓͂ (οποη, 2932 Β.06.), ΠΟΙ ἰδίου ῬΥΟΌΔΌΪΥ μη 280 8.0.8 
Νοῖ πρτΟΌΔΌΪΥ 1ζ τοοΐς {μ6 οστὴ οἵ ἃ Βρεξοῦ ἴοσ [ῃ6. ρτοβεοι- 
το, ρας ἰηΐο [Π6 τηοστ οἵ Αηγίμ5, 80 [δὲ ὃ κατήγορος Ἰῃ 
ὉὍΠ6 56η56 15 Ροϊγογδαίθα. ((Π6 δυίμου οἵ [με ὀγοἊΐμ76), δα Ἰῃ 
ΔΠΟΙΠΟΥ Αηγίαβ, [6 ᾿ΠΠΔΡΊΠΑΙΥ ΟΟΙΠ561 [ῸΓ [ῃ8 ῬΙΟΒΘΟΠΟΏ, 
ὙΠΟ ἃ5 ἃ πιδίίευ. οἵ ίαοϊῖ δα βϑογθ γξδαῖθ ὈΥΘνΊΟ ΘΙ ὈΕΘη 
ΡΟΙΠΟΔΙΥ τμ6 ταοϑὶ τεουθίαθια οἵ [8 οὔοίδὶ δοσιβοιβ (οἱ 

1 8686 Οοδεῖ, Δὴ 2. 662 ζ0]]. ; 1.. ΘιηΔ. Ῥτδϑῖ. ((ο Οχίοσᾷ εἄ.) χχ. [0]]. ; ϑδῦρρο, 
Ῥγαθῖ. νο]. 111. (64, 5οἴδύ.) χὶ. ; 7. 1. Η δυίτηδῃ, “122. Χδη. ν, τοι ἴ0]]. : Μ. ϑοθδῃζ, Ἐπη]. ἴο 
»Ῥῴαξ, ΓΤΩ “16 Απκ]αρογεάς ἄἀθς Ῥοϊγκγαίθθ, ἢ. 22 0]]. ; Κι. 70εὶ, οἕ. εὐξ. Ἐϊη]οιτπηρ, 
Ρ. το ΌΙΪ!.. 

2. 886 Ῥχοῖ, 760}, “422. Ογ., οα. ψοπι, ἃ5 οἴξβῃ Ῥείοσεθ, 1 νεηίατγα ἕο ἄγανν  ΏΟ]6βα]ε : 
“ἐς Ῥο]ν]γαῖθβ ον άθηον με]ά ἃ τεϑρεοΐδο]α τϑῖ διιοπρ τῆς γπείογιοῖδηϑβ οὗ μῖ5 ἔτηθ. Ης 
ἷ5 τηβδπεϊοηθά ὃν ὈΙοηνϑῖοβ ἢ σοιήρϑην 1 Απάρῆοη, Τγαβυυάδομοβς οὔ Ομδικεάοῃ, 
Κυιίαϑ, τ ββοάοτοβς οἵ Βυζαηίαμι, Απαχίτηθηθβ, Ζοιοβ, δηᾶ ἴϑαεοβς (75. ο. 20: .26772. 
ς. 8. δες ψδ5, μβονενοῦ, πὸ ανουγιία οἵ ὨΙοηνβίοβ, νῆο ἀδβοῦθαβ τη 845 “ΘΙΩΡΙΥ ἴῃ 
Ῥγϑοίϊοδὶ ογδίοτν, [τιρὶα δηά ναΐϊσαγ ἴῃ τῆς τῃδίοσις οἵ αἰςρίαν, δπμᾶ ἀδνοια οὗ στβϑοα τῇ της 
ΘΙ δ] δοῖς ννῃ]οἢ ἀοθιηδπά τ᾿ (οὗ. Ατἱβέοι. ἡ ζεζ, τ. 24). Ἧς ψτοῖς ἴοσ τ8εῈ ἴα σουγίβ, δηά 
τῆς “Ασουδαιίοῃ οὗ ϑοϊςγαϊες᾽ 1561 ψχὲ5 ϑῃρροβθα ΌὉΚ βοῖὴς ἴο ἢδνε Ῥεδὴ δοξΐαδιν 5ρόΐκεη 
αἱ τῃ6 {{4]. Τῖορ. Τιαθσέ 1. 5. 39 ποίϊοςβ (815 ἐταδιίου, ας σοπίγδαϊοῖβ 1 οἢ [8 
δΔυϊμοτῖν οἵ Ελνουϊηιι5. 

8 ΤῊΘ γεϑδῦ οἵ Οουρίαθ᾽ ἀβθδίῃ, θϑΐογε ψ ΒΟ ἢ ἐἴτηθ, δοοοζάϊηρ ἰο Ῥαιβθηΐεαβ, νὶ. 17. 0, 
Ῥοϊνογαῖββ μδᾶ σαϊηξά ἢο 5128]} ταρᾷίΐε δὲ Δίμϑηβ, νεσθαβ 815 ὑνοὸ ἐπιδείξεις, ἡ Βουσίριδος 
ἀπολογία πὰ Σωκράτους κατηγορία, 116 Φεγέηοε 97 βιεϑοῖγίς πὰ 7116 ἀφο ξαΐζον ΟΣ 
δ ρογῶξδα, ἡγε 8 τὶς , 45 νγα ἸΘαΥῺ ἔγου ᾿βοοζδίθβ, 1 86 ἄδνϑ οὗ 15 ΘΑ Ϊν ΒΕΓ 165. 



ἍΝΗΟ 15 “ΤῊΝ ΑΟΟΙΘΕΒ »Ὸ ΧΧΧΙΧ 

γραψάμενοι). “Γαΐ [Πε6 κατηγορία Σωκράτους οἵ Ῥοϊγοταία5. γγὰ 5 
Ποίίνεὶν ἃ ΘΡΕΘος ἴουῦ τῃ8 ργοβθουίίοῃ ἀ δ] νεγεά ὈΥ Αηγίμβ 15 
τε ἀογθα ΡγΌ 416, ρατῆν, Ὀγ [6 ἴδοι [Πδὲ ἃ Ὀε]1εἴ (6 Δϑαγα Υ 
οἵ ψΏΙΟἢ Ἐδνοσίητι5 15 δἰ ραΐη5 ἴο ροιηΐ οἵ) νγα5 συσγθηΐ [ἢ {ΠῸ 
{Π|τὰ σδηϊαῦν Β.α, {π8ΐ “Ῥοϊγοτγαῖίες. ψγὰθ ἰῃῇ68. δυίΐπου οἵ {6 
ΞΡΘΘΟ. [ογ [Π6 ρυοβθοιίοη δ (6 {π4], ΠουρῊ οἰμεῖβ 5814 
Αηγίαϑ ἡ;1 ραυίγ, Ὀγ (Π6 ᾿ηΐδγεησεθ ἴο Ὀ6 ἀτγανῃ ποτ ἃ ἰδίθυ 
ἐπίδειξις, Δὴ ἀπολογία Σωκράτους, ΟΥ 5ρθεαοῦ ἴῃ ἀδίεπος οἵ 
Θοογαίθθ, ψυιςῖ6η ΟΥ̓ Δηοΐμευ ἰδιλοιιβ ϑορῃϊδί οἵ 15. {{Π|6, 
ΤΑΡαπία5, γε Δ... 4350. ΤῊϊ5 ψυὴρ ψὰ5 ἃ σοπηίογαβδί ἃΡ- 
ῬΔΙΘΉΓΥ ἴο [Π6 κατηγορία Σωκράτους οἵ Ῥοϊγοτγαῖθ5, {Π6 11Π65 οἵ 
Μ᾽ ὨΒΙΟὮ 1 [ΟἸ]ονγ5, δημα [ῃ6 Ῥϑύβοῃ δα ἀγα ϑβεᾷ 5 Αηγίαβ. [ηαερά, 
ἴτοῇ [ἢ6 βυγνίνιηρ {ταρτηθηΐῖβ οὐ ΤΑ ΌΔΏΪΙ5᾽ Ζ)ογδγεο 97 δοζζαΐες 
10 15 ῬΟΞΒΙΌ]6 ἴο τεοοηϑίσγιοί [6 ρσξησταὶ Π1η6 οἵ αἰίϑοῖ, νι ΒΟ 6 
οἵ τῆς βδρβοῖῆο οἤδγρεβ, Ὠο Ῥοϊγογαίθθ (απ οῚ Ρ]αγίηρ (ἢ 8 
Ρατΐ οὗ κατήγορος Ὠἰτη561 οὐ σπό “ηγ2ϊ1 267 5ορα) αἀορίβα ἀρδίηϑί 
Θοογαίθθ.32 ΤΉΏΘΥ ἀγα Ἰδὲ 5Ό ἢ διριτηδηΐβ ἃ5. ρδυσθη5 οἵ {Π6 

1 5ςε6 Ῥίορ. Ταοτί, ,δοογαξές, Ἰὶ. 5. 38, 39, 40: (38) ἀπηνέγκατο μὲν οὖν τὴν γραφὴν ὁ 
Μέλητος εἶπε δὲ τὴν δίκην Πολύευκτος ὥς φησι Φαβωρῖνος ἐν Παντοδαπῇ ἧστο ίᾳ᾽ συν- 
έγραψε δὲ τὸν λόγον Πολυκράτης ὁ σοφιστής, ὥς φησιν" Ἕρμιππος, ἢ Ανυτος; 
ὥς τινες"Ἤ προητοίμασε, δὲ πάντα Δύκων ὁ δημαγωγός. (39) ᾿Αντισθένης δ᾽ ἐν ταῖς τῶν 
φιλοσόφων Διαδοχαῖς καὶ Πλάτων ἐν ̓ Απολογίᾳ τρεῖς αὐτοῦ κατηγορῆσαξζ φασιν, ᾿ Ἄνυτον 
καὶ Δύκωνα καὶ Μέλητον, τὸν μὲν ἴΔνυτον, ὡς ὑπὲρ τῶν δημιουργῶν. καὶ τῶν πολιτικῶν 
ὀργιζόμενον, τὸν δὲ Λύκωνα ὑπὲρ τῶν ῥητόρων, καὶ τὸν Μέλητον ὑπὲρ τῶν ποιητῶν οὗς 
ἅπαντας ὃ Σωκράτης διέσυρε. Φαβωρῖνος δέ φησιν ἐν τῷ πρώτῳ τῶν ᾿Απομνη- 
μονευμάτων μὴ εἶναι ἀληθῆ τὸν λόγον τὸν Πολυκράτους κατὰ Σωκράτους" ἐν 
αὐτῷ γάρ, φη σί, μνημονεύει τῶν ὑπὸ Κόνωνος τειχῶν ἀνασταθέντων, ὃ Ὁ γέγονεν 
ἔτεσιν ἐξ τῆς τοῦ Σωκράτους τελευτῆς ὕστερον. καὶ ἔστιν οὕτως ἔχον. (49) ἡ 
δ᾽ ἀντωμοσία τῆς δίκης τοῦτον εἶχε τὸν τρόπον᾽ ἀπόκειται γὰρ ἔτι καὶ νῦν, φησὶ Φαβωρῖνος, 
ἐν τῷ Μητρῴφ. τάδε ἐγράψατο καὶ ἀντωμόσατο Μέλητος Μελήτον ἹΓιτθεὺς Σωκράτει 
Σωφρονίσκου ᾿Αλωπεκήῆθεν" ᾿Αδικεῖ Σωκράτης, οὺς μὲν ἡ πόλις ,“Ῥομίζει θεοὺς οὐ νομίζων 
ἕτερα δὲ καινὰ δαιμόνια εἰσηγούμενος" ἀδικεῖ δὲ καὶ τοὺς νέους διαφθείρων. «Φίμημα 
θάνατος. ὁ δ᾽ οὖν φιλόσοφος, Δυσίον γράψαντος ἀπολογίαν αὐτῷ, διαναγνοὺς ἔφη: “ “Καλὸς 
μὲν ὁ λόγος, ὦ Δύσια, οὐ μὴν ἁρμόττων Υ ἐμοί. Ἢ δηλαδὴ γὰρ ἣν τὸ πλέον δικανικὸς ἢ 
ἐμφιλόσοφος. (41) εἰπόντος δὲ τοῦ Δυσίον, “ “Πῶς εἰ καλός ἐστιν ὁ λόγος, οὐκ ἄν σοι 
ἁρμόττοι;" ἔφη, ““ Οὐ γὰρ καὶ ἱμάτια καλὰ καὶ ὑποδήματα εἴη ἂν ἐμοὶ ἀνάρμοστα ;" διά δ5 
ἴο Τυβῖαθ᾽ ἀπολογία Σωκράτους 5ες [6 Ὁ}, «42έ. Ογ. 1. τ53 10]]. 

2 ΤΏς ομϊθῦ 22. γμδέζγοαξέσε ἴὰ τεΐεγθηοε ἰο ΟἿΥΓ Ῥαβθᾶρα 15 ἰβοού. “δ η527ές, 
“ἐ άάγεοβοα ἴο Ῥοϊγογδαῖθθ, ψῆο ἢδϑ5 ἰδίεῖν θεβὴ ἀσίνθῃ ὃν πθδϑά το Ῥεοοῖὴβ ἃ ργοΐξεεβεά 
γδιουϊοίδη. ἡ Ἰβοογαῖθβ μδ5 Πθνοὺ βθεὰ δίτη, Ρθΐ 5σ τα Πἰβίηρ δ ιν 815 τ, ΒΟΥ 65 
5165 τὸ Πεῖρ δῖτα ΜΙ δάνϊοβ (79 Ὁ}, οὗ. εἷέ. 1. Ῥ. 94: αἰσθόμενος οὖν οὐχ ἥκιστά σε 
μεγαλαυχούμενον ἐπὶ τῇ͵ Βουσίριδος ἀπολογίᾳ καὶ τῇ Σωκράτους κατηγορίᾳ πειράσομαί 
σοι ποιῆσαι καταφανὲς ὅτι πολὺ τοῦ δέοντος ἐν τοῖς ἀμφοτέροις τοῖς “λόγοις διήμαρτες 

: ὑπὲρ μὲν Βουσίριδος. . Σωκράτους δὲ κατηγορεῖν ἐπιχειρήσας, ὥσπερ ἐγκωμιάσαι 
βουλόμενος ᾿Αλκιβιάδην ἔδωκας αὐτῷ μαθητήν, ὃν ὧφ' ἐκείνον μὲν οὐδεὶς ἤσθετο παιδευό- 
μενον, ὅτι δὲ πολὺ διήνεγκε τῶν ἄλλων ἅπαντες ἂν ὁμολογήσειαν. τοιγαροῦν εἰ γένοιτ᾽ 
ἐξουσία τοῖς τετελευτηκόσι βουλεύσασθαι “περὶ τῶν εἰρημένων, ὁ “μὲν (ϑοογαῖε5) ἄν σοι 
τοσαύτην ἔχοι χάριν ὑπὲρ τῆς κατηγορίας ὅσην οὐδενὶ τῶν ἐπαινεῖν αὐτὸν εἰθισμένων, ὃ 
δέ (Β51115), κιτιλ, (150ογ΄ .5τ65. 222). “οι Ῥὰϊ ψοῦγ {πιβὲ ἴῃ γοῦν 7 εγοθ 977 βιεδίγὲς 
δηᾶ γοιγ «Ἰσοιξαΐζογε 27, δοογαΐες. Α5 ἴο Βαβισίς, γοὰ παν τάς Ηἷβ σαβε οσθε [ῃ8ῃ 
Ἔνεῦ. ... ΔΒ ἴο Βοογαῖθβ, γοῦσ δοσαβδίίοη β]ουῆθβ Ὦϊτα ; γοὰ τηᾶκα ᾿ΐπὶ (6 ἴεϑοθεν 
οἵ ΑἸοιθιδάθς, νῆο ἰ5 ποὲ Κπονῃ ἴο ανε Ῥδξη δῖ ἀἸ5ορ16, θα πὸ οεγίαϊηϊν νας ἃ 
ΓΕΙΏΔΙΚΑΌΪ6 τδῃ. ΟΟυ]α τμ6 ἄςβδά ἤθαν νου, γοῖ! ννουἹᾶ ἤανα τὯ68 Τη8η]κ5 οὗ [6 ῬὮΙΠΠΟΒΟΡΙΟΥ 
δηᾶ τὴς Βαιτβά οὔ τῆ [ηρ " (7505). 



Χ] ἹΝΤΆΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ἐς ΠΗΤΠΙΧΘΑΩ ἀἰαΥΟΟΥΔΟΥ,᾽ ΠΟΥ͂ ΟΟΘ ΤΏΟΓῈ ΠΙΏΪΥ 16- οί ὈΠ5Π66, 
ὙΟΠ]ἃ Ὀ6 Πἰκαὶν ἴο Ὀτίηρ (πη ἀομθ1655 ΟΠ ΟΠ] ὈΓΟΌΡΉΓ) 
ἀρϑϊηϑί ϑοογαίεβ. δἃ5. ἃ μισόδημος, ἃ ὨαῖεΓ οἵ ἴῃ68 ἀβῃλοοῖδου, 
ἴπΠ6 ϑρι:τπὲ] δάνιβευ, ἴῃ ας, οἵ οἱραύοῆβ δῃα ψε- ηθϑά 
ἀδιηοοσαίθβ. ΏΤΑΘΥ 15 δηα (οηοῃ, [86 {τπ6ὸ ἀδτηοογαῖβ, ΤῸ 
ΡῬοϊηίθαϊν σοϊῃρατεα χὰ Οὐταθ. δηα ΑἸοιϊθιδάθϑ, [ῃ6 ῬΌΡ115 οὗ 
Θοογαίθ5. Δηά 85 ἴο “αποίδίομβ ἔτοσῃ (ῃ6 ρορίϑ ἢ δηᾷ ““οοΥ- 
ΤαΡΕΟη οὗ [Π6 γοπηρ, [16 τορίςβ ἴῃ {Π6 {ταρτηθηΐβ οἱ 1 Δ ΏΪ115 
ΟΟΙΏΟΙα6. ΤΟΙΏΔΥΚΘΌΪ ὙΠ} ἰῇοβα τηθηΠοηδα ἴῃ οὐάθυ ἴο Ὀ6 
το υϊεα ὈὉγ ΧΘΠΟΡΒΟΩ [ἢ ΟἿἿ ῥϑβϑϑαρο. 

ΕΟ ΧΘΠΟΡΠΟΠ 5 ΟΥ̓ 11η6 οἵ διριπηθηΐ, 1 να 416 τίρῃῦ ἴῃ 
ΟἿ Πηδη ΘῸΡΡΟΒΙΠΊΙΟΏ, ͵ῸΟ ΤΉΔΥ ΓαΥΓΠΕΥ σοη͵]εοίατα [ῃ6 ϑοτΐ οὗ 
[Π]ηρ5 δῇοδί ἴῃ {πΠ6 οσυτγεηΐ Θοογαιοο-]Ἰδ]ορὶς ΠΠογαΐατα οἵ [ΠῈ 
ἄδν, νοῦ Ῥοϊγογαίθϑ, [ἢ ἰ5. τποίοσοδὶ δἰζειαρί ἴο ρήουβ [ῃ68 
Ὁρίίαυ ἰῃ6 σσοῦβα οδῦβ6, ῃ84 85 τηϑίευδὶ το ἡουΐκ ὩΡΟη.2 

ΟΝ ΤῊΗΒ ῬΕΈΒΟΝΑΙ, ΝΌΤΕ ΙΝ ΤῊΕ ᾿Απομνημονεύματα: 

ΉΟ 15 ΒΤπυρεμυθβὴὈ (ἢ ΒΚ. 1.) 

Ι πᾶν αἰγεαᾶν (νοὶ. 1. ϑἰκείοῃ, ρ. ᾿χχυ]. [0]1.}, ΜΉ1|5: ἀϊδοιββίπρ [Π6 
Δα ΓΟ ΙΟρταρηϊο 4] οἵ Χεμορμοη 5 ϑοογαίϊο νυ ηρθ, ἄχανσῃ δι [ΘΟ ἴοὸ 
[ῃ8 βοΐ {μδὲ ποπε οὗ {Πεπὶ ργο Δ ΌΙΥ ὑγεῖα ρα ]Π5Π6 4 ΠΟΥ 1Ὼ ΔΗΥ͂ ἐξ 108] 
5656 ΠΟΙ! ρΟΒΘα πη{1] Ιοηρ' αἴευ {ῃ6 ἀδαίῃ οἵ ϑοογαΐθϑ, ψ ] ἢ ἰοοῖς ρ]δοα ἴῃ 

Β.6. 3909. Ἐνδῃ [ῃ6 τηοϑβί χηδιςεγ- οεαςι οὗ {μετὰ ἐμοχείοσα ([)6 17Ζοηιογαδζία) 

οου]Ἱα μαυαϊν Ἔβοᾶρε ἃ οεγίαίῃ οοϊοασῖηρ, ϑοογαῖεϑβ ἰ5 βθθῃ {ῃγουρ ἃ νἱβία οἵ 

γεαῖβ. ΤὴΕ γουηρ τη η᾽ 5 Ταδιηοσαηάα, μούνου {ΔΉ 1}}0 ργοβοινεά, τεργεβθηΐ 
Αἶβο [Π6 τπαίπτε ταῆβοϊίϊοηθς οὗ οὔθ ὴὸ 85 ἢ Π15616 σοπα ΠΥΟῸΡἢ ΤϑηΥ 
ΕΧΡΟΥΙΘΠσΘΘ, βίησα 85 ἃ σοι ἢ6 αὶ ἴῃ βοῖὴθ βδάά]ογς 5Π0ρ δηῃᾶ τὰ ]θεάᾶ 
σγογαϑ οἱ νυϊϑάοσηῃ ; πὰ ψγῇοβα σμαυδοίευ 5 Ἰοστηεά, ἍΝ {πῖ5 οδαοη, ἃ5 1 

ΤΉ ΘῺ 1ῃ 515 641, νγ8 δγ6 ΘΕ 164 το Τὰγῃ ον οΥ [6 Ραροβ οἵ {πμ6 )ήεηπογαῤείία, εἴς., 

ἴῃ σοηπάβρῃος ἐμαί (ἢ6 βίουυ οἵ Χϑῃορῃομβ οὐ ἄδεροῦ εἀποδίοη [165 - 
{πεγεΐη. Αἰ ργββεηΐ, γγα δήθ 1655 σοῃοουμθά στ ἢ [Π6 ἸΏΠΕΥ ΘΡΙΥ 8] σγον τῇ 

οἵ {πΠ6 τηδῃ Χβϑῃοόρῆοῃ {πῃ ψ ἢ ἢΪδ5 5111] ἀπά πιο μῃοᾶ ἂς δῇ διξϊδί, 815. γα ἢ 
δα δχϑοίῃβϑϑ 85 δὶ ὈΪΟΡΥΔΡΉΘΥ, 

1 8366 (οπβρεοία, Ρ. χνἱ]. 
2. 586 5ΟΉΒ8η2, 92. ε7Ζ. Ὁ. στ; 70ε], οὐ. εξ. Ὁ. 48τ. 



ΤΗΕ ΡΕΈΒΟΝΑΙ, ΝΟΤῈ ΧΙ 

776 }εγεοναΐ )οίθ.---- [Ὡς ορεπΐηρσ ψγογάβ οὗ ἰῃς “ήεηιογαδεϊέα, ἸΤολλάκις 
. ἐθαύμασα, “1 ἢὰνε οἴδηῃ ὑνοηάογεᾷ,᾽ 5Ε.1|κ ἃ ποία ννὩ]Οἢ ἀονηϊηδίος [826 ἢχοι 

ἔνο ““δροϊορείῖο ᾿ σμπαρίθιβ οἵ [ῃ6 ψγουΐς δ5 1 πον βἰδηᾶβ, δῃᾷ ΜΠ τῆουα οὐ 
1655 ΕἸ Ρἢδι515 γθοῦτα δὲ ἰηΐοσγναὶς ἤγομ 1. 111. 1 ([1Π6 σοτημηεηοοιηξηΐ οὗ {ῃ6 
᾿Απομνημονεύματα Ῥτορο1) ουνγατά ἄοννῃ ἰο {Π6 ἰαϑὲ ομαρίεοσ (οἵ οὔγ νευβί ο). 

ΑἹ οπα ροιϊηΐ (1Ν. ν], 4-10) [86 Δ ΠΟΥ 15 σαι] ἴο {611 5 (δι Πα 15 1ηΔερίθά 

ἴογ σεγίαϊῃ ἰδοίβ (οἵ ΒΟΉ Ἰηἀεςρά, δ5 Ῥεΐῃρ ἴδῪ αὐγὰ ποιὰ Αἰμεηβ αἵ {με 
τηοϊηθηΐ, 6 σου ]α ποῖ θ6 Ῥευβο Δ ΠΥ σορηίθδηΐ) ἰο Ἡουτηορεηθθ. ΕῸΥ τηγβε ῦ, 
16, 1 οδῃ ΟὨΪΥ τερεαΐ δὶ 1 ἤδνε αδἰγεδᾶν ςἰαίεά, [μαΐ ἐμοίγε ἀκούοντι, ““ἴο 
ΤΩΥ͂ ΘΔΥ5 δί Δ1γ γαῖβ,᾿ [ῃη6 2 7εγηογ δα ἴγοσὴ ὈδΡΊΠΙηρ ἴο 6ηα γεδᾶϑ 1|κ6 “" δὴ 
Ποῃαβέ δἰζειηρί, οὐ (Π6 ρατί οἵ οπε ψιο πϑν, ἴο δβχρίδίη [6 οβμβαζδοίευ δηά 

Ροβιίίοῃ οἵ ϑοοζαίεβ ἴο ἃ ρθη. ψΏΟ ββϑιηβά ἰο τηϊἰβοοησεῖνα Ὠΐηι.᾽" Α5 ἰΐ 15 
ῬΟΒΒΙΙ6, Βόνγανοσυ, [Πα 1 ἤανα ονευ-εἸ ρΒ ϑἰβθα [η6 νδ]ας οὗ [Π6 ῬΘυβο}8] 

ΔΌΪΠΟΓΙΥ 1 1ῃ 5110} ρΏγαϑοϑ 85--- 

λέξω δὲ πρῶτον ἅ ποτε αὐτοῦ ἤκουσα : : Ὁ Πν ἵν. 2, Τύδηβ. Ρ. 25 

ἤκουσα δέ ποτε αὐτοῦ καὶ περὶ φιλῶν διαλεγομένου . 1]. ἵν. 1, ., Ρ. 58 

ἐδόκει δέ μοι λέγων. .. φρενοῦν. : , ᾿ς Του ὦν ΒΒ, δ 

οἶδα δέ ποτε αὐτὸν καὶ Κρίτωνος ἀκούσαντα : ἐν Το κι ἧς, ὦ Ρὺ γὉ 

ἐγὼ δέ, ὅτε πρὸς Εὐθύδημον τοιάδε διελέγετο, παρεγε- 

νόμην. : : : ᾿ : Ἵ . νιν 1π| Ζ, ὡς Ῥ. 147 

ΔΗ 50 ἰουίῃ, δϑ 11 [)6 νγογάθ Πδοθοϑαυν ΠΉΡΙΠ6α [Πδὶ [6 δαῖῃμοΥ νγὰ5 δ δϑυ- 
νι 655 οὗ ϑοίὴβ ρυ συ]8 7 σοηνογβαίίοῃ (ἡ ϊοἢ ἢὯς Πδά δίκη ποίββ οἵ δἱ [ῃε 
{{π|6 ῬΕΥΠ8Ρ5, ΟΥ̓ Πα ἴοΥ βουὴξ οἴεὺ γβδβοη 8 [νεῖν γεοο]]δοίοη οὗ, αμά ψυϑῃθα 
ΠΟΙ͂ ἰο γϑοοσα δἴζου [16 [89ῃ10ὴ οἱ ἃ Βοβννθ]] ΟΥ Δ ἘΠΟΪΚΟΥΤΩΔΏΏ), γαῖμα ΠΔῈ 

ἴῃαῖ ἴὴ ἃ ρϑεῆθγαὶ νψαυ, δημὰ ψιπουΐ Ὠἰηάγδῃσα ἴο Ὠ15 υίἰβεῖς ΠΡ συγ, μ6 πηβδηΐ ἴο 
σῖνε ἢἶς ρείβοηδὶ ᾿ρυϊπηδίαγ ἰο {π6 τηδηπευ, ἰο0Π6, ἀηα ἡδίυγαὶ] εἤδοί οἵ βοῇ 
ΠΟΙ Υβϑί1οη5, εἰο.---ἰ [ΤῈ 1 ἀδϑιγϑΌ]ς ἰο δαα [656 ΒΕ ΡΡ᾽ ΘηλθηΐαΥΥ γα 5. 

ΤὨτοιρηοπὲ [ηῸ ᾿Απομνημονεύματα ῬΥΟΡΘΥ 1ῆ6 4 ΕΘΠΟ. ΡΕΥΡΘΓΠΘΠΥ͂ 811565 

1ὰ [6 γεδάθυβ τᾶ : ψ8ὲ 15 ΧϑηΟΡρΠΟμ᾽ 5 Δα ΠΟΥ Υ ἴου (Π15 δῃᾶ {παῖ 
σοην βίο ἢ 15 6 γϑία ἸΏ] ηρ ἃ Ὡοΐα ΟΥ̓ ΥΘΟΟΙ]]δοίοη οἵ δοτὴβ δοίυδὶ 
ἀἰβουββίοη ἢ μ6 ἢραγὰ Ἠϊπλβ6 1 οὐ Ἰεαγηΐ ποτ βουὴς ἤγβί- ἤδη Ὑ]Π655 ἢ 
ΟΥ̓ 15 ΒΒ σ΄ ηΘΥβ 51ηρ᾽ τοι ἃ ΠΌΤ ΡΕΥ Οὗ 51}}1|81 ἀἸβουββίοηθ "ἢ (Πεδτγα ΟΥ̓ ΟνΘΥ- 

Ὠρατά ἢ) δῃᾶ 15. [ῃ5 {1π6 φαϊπίθββθηςιαὶ ἀϊβοιββίοη, [Π6 πὰ] γοϑιάπαμι ἰδ 
ὩΡΟῚ Ἦ15 Ὠ]ηα 5. 6, ἴῃ [δεΐ, ροσίϊϑιηρ, ἀγδιηδίϑιησ ὶ (ανγαγα πὸ ἀουθὶ 
ΒΟΠΕΒΕΥ δηᾶ νΊ ἢ ἃ δοζῶ- 76 νΥ]5 ἢ ἴο τανθὰ] ἰῃς ϑοογζαίες. θεϑὲ Κηοννῃ ἴο 
Ὠ]Π561}, ΔΙ Ρεῖξ νι [ῃς σοπδίγαοίξινε σεπος οἵ τῆς δὐὶῖ5}). Α5 1 Ῥεῖῖενε, 

[Π6 δυίῃου ἄοβϑϑ 50 σχϑβηρξ ονεῦ ἢἰς ΨΟ]6 σϑηγαΐ, ραβϑίηρ ἤγοχῃ τηδιοσ-ο-[δοὶ 
Βῃουίῃαηᾶ -ποίβ παγγϑίῖνε δί οὔθ [ἴθ ἴο ρῦτχε αγίϑίῖς ἀγδιηδιβαίίοη δ 
ΔΏΟ(ΠΕΘΧ. 

1 85ε6 Τυύϑδης, νοἱ. 1. Ὁ. ΧΧνἹ]. ἢ. 3. 



ΧΙ ἹΝΤΚΟΌΠΌΠΟΤΙΟΝ 

716 ικαηταΐξε 2 γϑοϑα6.--- Αἰ Ἰτ6 φαδϑίοη ἢ ἃ {|κ6 δῆσνγοσ αἰίδομδθς ἴο 

[π6 Ῥευβοηδ τίν οὗ ἐπ ᾿πέοι]οσαίοιβ  ἰηἰγχοάποεά ἴῃ ἐπ σοηνείβαίίοηθ. ΑΥΘ 
[Π6Υ δοίαδὶ Ῥεύβοῃβ, Χο, ΟὨ δοῖὴβ γϑϑὶ οοοδϑίοῃ, δοίπδ!]ν 5ΡροΪςα {πι|5 ἢ---τοΥ 

ΤΡ 6 ϑᾳρροβεᾶ ἴο βρβεαῖὶς ῃπ|85}Ὁ οὐ ἂῦβ {Π6ὺ αἰγαγεαΐζε 67γ5ογιαέ, Ὠἰϊϑτου δὶ 

ῬΕΙΒΟΠΔρΡ 65 1566 45 βίαρϑ ραρροδίϑ, ΟΥὐὁἩἨ ΠΟΙ -Π5[ΟΥΟ 220772. οἷς 2.227226 ἴο γεργεβϑεηΐ 

γ681 Ῥεϊηρϑ ὃ ΟΥ̓ΡΌΓΙΕΙΥ ᾿ΔΡΊΏΑΤΥ, σΟΏ ΘΠ ΓΙΟΏΔΙ γε ῇ 1ο165 οὗ οογίδίη 1άθαβ δηᾶ 
γγ8 γ5 οὗ Ἰοοϊκηρσ' αἱ (Πϊηρϑ [Δι 1]Π|ν ἰο ἐπα ςτογαίατα οὗ {Π6 {ἰπια ἢ 

ΒΥ ὮΕΙ͂Ρ οἵ {πὲ [Ο]]ονηρ' 8016 1 Μ1Π ὈῈ6 Θαϑὺ ἴοσυ {π6 τϑϑάφυ ἰο τὰῃ 

ἢ15. εγθ {ῃγουρῇῃ [Π6 τηοῦα ἱπηροχίδηϊΐ ραθθαρθβ; δῃηᾷ 50 ἀοίΐῃρ, ἰο ἴουτῃ 
ἢ15. Οὐ σΟΠΟ]ϑῖοη οἡ (ῃς τηϑίίοσ. [2. 22. ΞΞ Ῥεύβοῃδὶ οΐβ οἵ ἰῃς Κιπά 
1παϊοαίβά. 

2. κ. 1. Ἴϊ. 8-13.-π-ο)ϑοογαῖθα δηα ΧΘΠοΡρἤοη, ΟΥ̓ ΟΡα]π5 Ὀγδϑεηΐ ἃς 
δι τηία (ργορΘΪν δυο ορυαρΪο). 

2. Ἀ. 1. ἵν. 1τ-18, 1το.---., δῃηα Ατβίοαδηγιθ “16. {π|1|6,᾿ περὶ 
δαιμονίου : ἰεΕ]ΘΟΙΟΡῪ (ΦέγοΣ ἃ νον οἵ ϑοογαίθς [ἢ 
νορ τ). 

Το ν. 1τ-6.---,, ὦ ἄνδρες τλοποίορτιθ, οἡ ἐγκράτεια. 
Ι. νὶ, 1-τὸο.---ῶ δηα ΑηΠΡΒοΏ. 

2, Ἀ. Δ 14, 1. νὶ. 11-14.----, δηα Απέρῆοη. [ΤΠΘΥΕ 15. ἢῸ τϑαβοῃ ννῆν 
Χρη. βῃου]ά ποῖ ἤενα Ῥθδὴ δῇ δαῖ-] 6855, ἃ 14.} 

1, ν]. τ5.--- 5. δῃᾷ ΑΠΕΡΠΟη, 
1, νἱῖ, τ-π.---ἶὔ, 5006. 

2. κα. [1]. νἱϊ. 5-11. 1, 1τ.}--δὲθ (οπμϑρθοίας ((πη6 2ογεομαζ ποθ 15 
ῬΓΟΡΘΡΙΥ δὴ βαϊίοτίαὶ ἄδν]ς6). 

11. 1. 1-34.---ι δῃηᾷ Ατβερραϑβ (οὗ, ῬΙαι. Ῥάαφα, κο 6). [ΟἼΕΓΥ, 
οδῃ Μ (ταδί [Π6 Ρ. ἢ. (64 11,1. 1) δ5. ἃ βεηθῖίηθ ραθϑαρα 
Ἔυθῃ Ὁ] 

ΤΠ, 11. 1-14.---ἰϑὶ δηα Τδιάρσοοὶθβ, δ15 ΘΙ θυ βοη. [Χϑη. τηϊρς 
δνα Ἰρατηΐ 1 Ιτοτ ϑοογαίοϑ Οὐ 8, ϑοογαίϊε ; 566 ΤΥΎΘΏ5. 

νοὶ. 1. Ὁ. Ιχχχ.] 
1. Π|. 1τ-το.---ῦϑι δηά Ομβεγθογαῖθα (γε Ομδογθρῆοῃ δπηά 

ΟΠδεγθογαίθϑ). [Χβη. πὶρς Βανα Ποαγα 11 ἔγοῶλ ΟἿΘ ὉΥ 
οἴμεσ οἵ ἰῃς. Ῥγοΐῃθυβ οὐ ΟΊ, ] 

2. Ἀ. 11. ἵν. τ- 7. ---ἶϑι 501 Π|ο0ᾳ. οὐ ἔτ ΘΠ 5Ώ1Ρ. 
2. ». 11. ν. 1-5.--ἶὔὸ δα Απεϑίμθηθβ. [Χρϑη. γγὰ5 ῬΓΟΡΘΔΌΪΥ ᾿πεϊτηδίθ 
: ἢ Απἰβί θη 65.] 

αυδϑὶ 2. 3. 1Τ|, νἱ. τ-30. --ἰθι δηᾷ Οὐ οθα]α5. [1 δηλ ΘΙ ΓΟΠΡΙΥ ἀϊθροϑθᾶ 
ἴο ἈΘΘΌΤΩΘ ἃ. τ6 8] ἰηἰἰγήβον θεΐνγθθη χρη. δηῃᾷᾶ Ο(ὐο- 
Ῥα]α5.7 

ἃ σύνοιδα 2. ". 11. νὶϊ, 1-14.---ϑι δηᾶ Ατὐβίατομαβ [ἔργον δ᾽ οὐδὲν ὄνειδος] 
(566. βοῆδηζ, δίαξ. “2οΖ. Ὁ. 27). 

ἃ σύνοιδα 2. ". 11. ν]]]. 1-6.----ϑ, Δηα ἘΠ ΘΓ5. 
οἶδα ααεϑ5ὶ 2. γ. 11. ἴχ. 1-8.---ϑ, δῃαᾶ Οτῖο, [Χρϑη. ταϊρῃξ ἤανα Ἰθαγηΐ ἴ ΠΟΤῚ 

Οτο οὐ ἀγοβεάδιημβ. ]} 
2. Ἀ. 11. χ. τ-6.--- -ὅ, δῃᾷ Ὀιοάογαβ. [χϑη. τῖὶρθς μαναὰ ἰδαγηΐ ἴἰ 

ἴτοπι ἩθυηορἝπ65 οὐ Τὶ οάοτβ. 

δῚ 

ἣ 

1 Τὸ 15. ῃούϊοθαθ!ς πᾶὶ τμ6 ΣΧ απόορμοη σοηνδύβδίζους (αχοθρέὲ ἴῃ [Π6 «δ᾽ γώΖῴφος714222) ἃΤὰ 
σοηἤηθα ἴο ἃ σοΈΡ]Ε οὗ ρβύβοῃβ, ϑοογβϑῖθβ δῃ δὴ Ἰηϊτθυ]οοαϊοσ, ΔΊ συβαῖθν νϑυβι τα Πππᾶ8 
16 ῬΙαίοηϊσς ϑοοζαΐεβ σδυσῖθθ οἡ 15 τνοτῖς οὐ ἀϊδίθσξο τ ἱ1Π σανασδὶ Ἰητευϊοσπίοσβ. ὍΝ ΩΥ 
15 {Π15 Ὁ 



ΡΕΆΘΟΝΟ. ΟἿ ΤῊΗΣΝ ὉΙΑΤΟΘΛΌΕΞΘ ΧΙΗΙ 

111. 1. τ-ττ.---ῦὶ 8η4 8, γοιμρ᾽ τηδη 76 στρατηγεῖν δια ὨϊοηγΥ- 
βοάογιβ. [Χεϑη. τηῖρῃϊ Πᾶνα ἰθαγηΐ ἃ ἴτοτα [86 ἰῃΐετ- 
Ἰοσπίογ, 8 (ϑοοζβίίο) γοπηρ᾽ τηϑῃ.] 

111, 11. τ-4.--ἶῶρο, δῃηᾷᾶ ἃ αν ]Υ-οἸθοϊοα Βίγαίδροσ, [Χεη, τηϊρΐ 
να ἰθαγηΐ 11 το [88 πο] οουῖοΥ. 

απδϑὶ 2. ᾳ. 111. 11. τ-το.--ϑὶ δηα ἃ Πα] γ-ρροϊπίοα ἩΙΡΡαο. [Χρη. 
ταϊρΐ παν Ἰθασηΐ 1ξ ἔΓΟΙῚ δοῖὴθ ομθ, 86 ἰορίο ΘΑ ΠῚ] 6 
Βοτηδ οΟἱοβοὶν ἰο Ὠἰπιβο]έ. 1 ; 

111. ἵν. 1-1Ὦ.--ϑὶ δηᾶ ΝΙσοσηδ 65, [Χεη. τσ ϊ Πᾶν Ιθασὴΐ 
1 ἴροτῃ Ν,, οὐ Ῥδδὴ ῥγϑϑεηΐ, οὐ ἱῃνθηϊθα 11 ἔλοσῃ 5: 118 

1841 ] βοπὴ8 Ο8, ΟἹ ῬΌΓΕΙΥ ᾿πηδριη νεῖν. ] 
1Π|, ν. τ-28.---ϑ, δῃμα Ῥεγίοίθϑ, βοὴ οἵ Ῥαδγίοϊθβ (566. ΤΥΔΉ5. 

νο]. ἰ. Ῥ. Ιχχχ.). [Χϑηῃ. δγιἰϑιϊο, οὐ Ῥοββϑίὶν μα Ὠεβαγά 
ΒΟΠΊΘ 5Οἢ (411 85 Ῥαβί5, οζγοα ΔΤ 4τι 8.6. ]. 

[Ἐ]αΐο βεῦῖεβ. χρη. τἱρΐ 
1Π|. ν]. 1-τ8.----ἶ, αηα ἸδΈςΟΩ, Βᾶνα ἰδασηΐ (Ἀθτὴ ἔτο ΠῚ ΘΟΠῚ6 

500 οὗ Ατίβίοῃ. οἵ (6 ϑδοοζαίίοβ οΟὔὐἠἡ {86 
ΠῚ, νἱ]. τ-ο.---ῶ, δηᾶ ΟΒδῦ- ῬΘΟΡΙΪΘα {βεηγβοῖνο. 1ά 

ΤΪα65. Χρὴ, Κπονΐδ, (ΟΠ διτηϊᾶθϑ 
ῬΘΙΒΟΏΔΙΪΥ Ὁ] 

ΑΡταρί ἰταηϑιοῃ. 
1Π1. νι]. 1-3.-τῶ, δῃηᾷ Αὐιβιρραβ (οἴ, οωῤγῶ, 11. 1, τ-34). 

ΓΧ ς ἢ. 5 Οὐ “ ῬὨΏΠΟΒΟΡΩΥ ᾿᾿ ἸΠο] 1165 ἰο [δὲ οὗ τ1ὰ8 Ογηὶς 
τε ογ (8 (6 Ογγδηβῖο βοῃοο]. } 

171, νἹϊ, 4-7.---ὧἶῶ. δηᾷᾶ ΑὐβρρΡραβ. ; 
171. νἱ}]. 8-το. ----ϑ,, 50 Π]οα. οὐ ΟΥ̓ ἃ5. Ἐϑϑθητ141 ἴο τη 8, 

μοῦβα Ῥεδαῖα, δῃα ἰςηρ]θ5. [ΝΥ βῃοῦ]α ποί Χ ρθη. 
Βανα Ὠθαγά ϑοογαίθβ 5ὸ 18}|ς Ὁ] 

111. ἴχ. τ-2.---σοῦσζαρθ. 4. ΨΜιβάοσῃ δηᾶ μδοξῥ)οβτζε. κ. 
ἀρετὴ σοφία. 6, 7. Μαάπεθ5. 8. Εηνυ. 9. [1,6Ιβαγ6. 
1ο-12. Κίηρβ δῃᾶ τυΐϊεῖθ. 14, 15. εὐπραξία. (ΞΙ 
Ἰοϊηρβ, αΐ [Ξὶ μαβ 186 τηϊηά οἵ Σ.) 

ϑοούαίεθ δη6 γι βίβ, εἴς, Γ[Χϑα. πιρῖ μανα πεατά 
1711. χ. τ-π.---. δῃηᾶ Ῥδυγμαβίιϑ. ι[:8ὉὝοῸ ἤο τῃ6 ἰπίρι- 
111. χ. 6-8.---5. δῃηᾷ (Ἰ]εϊίοη. Ἰοσαίοσ, ΟὐἠἨἁ βοζὴξ ΟὔΘ, 

111. χ, 9-15.---ἶ, δηα Ῥίβία5. οὐ αν ἰηνθηϊεά [8656 
σΟΠ ΘΓ ΘΙ Ο0Ώ5.} 

111. χί. 1-τ8.---, δηα Ἰμεοάοιϊάό. [1Ὲ Ὑπεοᾶοιίέ 15. 8 τ68] 
ῬΘΥϑΟΙ 8Π46 {π6 ᾿ποϊᾶθηΐ ἃ ἰδοῖ, Κεη. τϊρΐ ανῈ θΈθη 
ΟΠ οἵ [8 σοϊηρϑην, οὐ Ὦδανα ᾿ρατά 1 ἴτοτῇ οπθ οἵ 
ΠΟ ΟΥ ᾶνθ ᾿ἱηνθηίθα 11. 

171. χί!. τ- 8.-- --ῦν δᾶ Ἐρίβρϑηθϑ (ρτο ΘΌΪΥ ἃ ϑοογβϑίο). [Χ θη, 
Ἴμρις Ὦδανα ὨΘαΓγά τ ἔγοτα (ῃ6 ἰῃἰου]οσπίου. } 

111. ΧΙ. τ; 2; 

314: 5; 6.--- [[Κεη. τρις μαννα Ῥβθὰ ρῥγϑβϑεηΐ, οὐ ποίεα 

5. δηξοάοίθ5. [ οατγαηϊ [8|165----Ὀ 5510} ΘΡΟΟΓΨΡΏὮΔΙ ΟΥ̓ ΘΡΟΙΪ 
11, χῖν. τ; 2- [|ἷἴἢ ἰο]Ππρ' δηα [ὨγουρῊ ψψαηΐ οἵ οοηίοχί--- 
41 5,6; 7.-- ] ἰμαγιϑεϊς ἴο τὴν πϊπᾶ.} ᾿ 
ϑ', {816-411 

ΙΝ. 1. τ- τ. - -ἰΧϑη, Ρἱοα Ρ ἰπτεδα οὗ ἢ15 αἰδοοιγθθ, Σ 
ὠφέλιμος. 



ΧΠῈν ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ΑἸΓΒοΥ᾿ 5. ἱπίγο- Ἢ 
ἀποιίοη ἰο Πη8] 
ῬοοΙς---ΏΙΟἢ 1 
ἰαῖκα ἰο Ὀξ8 οἵ 
Ἰαῖθσ ἄδαΐϊθ ἴῃ 
ΟΟΙΠΡΟ 51 ΟῺ 
ϑηαᾶ ψττῖθη ΟἿ 
δι ϑουπαναΐ αἀτ- 
ξεγθηΐ ρίαπε οἵ 
1τπῃουρὮϊ, 1655 11{- 
ΟΥΑΙ] γ “ΔΡοΟΙΏΠ6- 
τηοηδαχηβίϊο. ἡ} 
παρεγενόμην 2. η. 1. 1. 2-τ8.--Α, δηᾶ Ἐπιγάδμητβ οὐ “΄ ΒΟρΡὨγοβαηθ᾽ ἸῺ 

τοίοσθησα ἰο τῃ6 (οάς [|| 1. ἰν, 1τ-τ8. [Α τϑαπρ!ποδίίοῃ 
-τ ΟἿὴ6 ͵5 [ογοβᾶ ἰο αϑὶκ ὁῃϑϑοι, ψἢο 15 Ἐπ γάθιηαϑβ Ὁ] 

οἶδα ιδϑὶ 2. κ. ΤΥ. ἰν. [δἀϊτουία! Ἰμιουροϊδίίοη 1-5] 5-25.---ϑ, δηᾶ ἩΠΡΡΙ85, 
περὶ τοῦ δικαίου ΟἹ “' ΒΟρΡΒτΟΒΘΌΠ Θ᾽ ἴῃ ΓΕΙΘΥΘηο6 [0 τη80- 
πᾶ. (ες Οοβεῖ 5 ἀείδβῃοα οὗ Ξὶ Ἱππίας, “γος. Χερ. 
5.ὴ.} [Χεη. τρί μαννα μϑασὰ ἴ{, Ἰβαγῃΐ 1ΐ, ΟΥ̓́ΤΠΟΥΘ 
ῬΓΟΌΘΔΌΪΥ ρογδρ5 ἰηνθηϊθα . ΗἸΡΡΙ85 15 οἵ σοῦγβδ 8, 
βίοοκ ““ομδγαοίογ ̓  ἴῃ [86 Βοογϑίίο ΠΠτϑγαΐαγα οὗ [86 {{π168.} 

2. μ. ἸΝ. ν. 1τ.--- ον 5. τηϑαᾶς ᾿ἷβ αϑϑοοίαίεβ. πρακτικωτέρους. 
οἷδα αιεαϑὶ 2. μ. 1Ψ. ν. 2-1τ.--ῦ, δῃηᾷ Ἐπ ηγάδγαμβ οὴ ἐγράτεια. [ΝΟ [ἰ5 

Ἐπ γάδπη5 Ὁ] 
ΙΝ. ν. τ2.---τὸ διαλέγεσθαι, ϑοογεαίξ5᾽ ἀδηηιίοη οἱ [νου]ᾶ, 85 

ΘΟΒΘΏΚΙ οὔδογνθϑ, Βῖ οἡ Μ} 6Ὲ}} στ ΓΝ] νὶ. τα Ῥεϊον]. 
2. μ». ἸΝ.. νὶ. τ. -- σον 5. τηδάβ ἢΪ5 αϑϑοοίϊαίθϑ διαλεκτικωτέρους---ἰῃς 

Ῥτόσεβς οἵ ἀβῆηϊοη. 
ΙΝ. νὶἱ. 2-4.---ῖῆδ δηα Ἐπ γάδτηαβ ἄθῆηβ εὐσέβεια. 5, 6. 

δίκαιοι. 7. σοφία. 8. ὠφέλιμον ἀγαθόν. ο. χρήσιμον 
καλόν. το, ττ. 5. δῃηᾷ Επίῆγάδιιβ, ἀνδρεία. 12. 

βασιλεία ἀρὰ τυραννίς. 
2. μ. ὃ το, ΤΝ, νὶ. 13-15.---οῖϑι, 815 τιϑίῃοά οἵ δυριαμῃηθηίδῇοη. 

2. ». ἸΤΝ. νἱῖ. τ-ο.---ὔι, Ὠ15 εἀποδίίοηδὶ δἰὰ48, ““ Ροϑ εν γ,᾿ δἵς, 
Ν. νἱῖ. το.---ϑ, γέ μαντική : [06 αϊνίπῃθ. σοῦ561 πϑϑαβρα 1ῃ 

τηϑίζουβ ἰΓδηβοθηαιηρ Ὠυτηϑη 5 ΟΤῃ. 
2. ». ἸΝ. νὴ. τ-3.-οῦϑι, 15 ἰγαβὲ ἴῃ (868 δαιμόνιον 7.511Π66. 

ΙΝ. νἱῖϊϊ. 4-το.1.---85’.. δῃηὰ Ηδγορεοηθθ. [4 σοῃνθγβθίοῃ [ἢ 
ὙΈΙΟ, Θοογαίθϑ ἜΧΡ Δ] 5 Ὠ15 ΓΘ Οἢ ΤΟΥ τε ιϑ]ηρ᾽ ἴο ΓΟΌ 16 
ἢ15 ἢβϑδα δοαυίΐ {Π6 Ἰἰπε οἵ ἀδίβδῃησα μ8 βῃοι]α ἰαῖκ6 ἴῃ Ὠ15 
ΔΡΡτόοδοβίηῃρ {{|8]1, δῃᾶ 1.5}1ῆ65 [ῃὴ6 ορροβίτίου οὗ τῃ6 
δαιμόνιον ἴο ΔΩΥ͂ 5ῈΟΠΒ ῥΓαρδγδίίοῃ ; 566 Ρεῖον 76 ἴπῸ 
“42οἱορν. 

2. κα. ἸΝ. νι]. τι. --- 6 δυΐϊμοσ 5 ρεγογαίϊΐἼἍοη ἰο ἢἷἰ5 ἐγκώμιον. 
(ΤΏ 656 τϑηγαῦῖτα σα [ΠΟΓΟΌΡΉΙΥ ΧΕΠορΠοηίθαῃ 1 δέν ]6. 
566 Ττδη5. νο]. 1. Ρ. ΙΧΧΙΧ.) 

ΙΝ. ἢ. τ-7.---τῆϑι δηᾶ Ἐπιμγάθηλαβ. ἴχϑη, τηϊρῆς μαννα Ὀθθη 
{ματα ; ὦ. Ἐπ γάδηγαϑ 15 ἃ Υ6 8] Ῥεύβοι οὐ ἃ γο7ὲ αἷδ ῥζμη. 

ΙΝ. ἢ. 8-40ο.--ϑι δηα Ἐλιγάθδημιβ, ἃ 226-ἀ-ἐδέε ; 8 8, μόνος 
ἦλθεν. ΓΧΘα. ταῖρι ᾶνε Ὠδατά [{ ἔγοτη τῃ68 τϑὰὶ Ἐππῃν- 
ἄδηλαβ, ΟΥ̓ΪΠγΘηΙΘΩα 1, ΟΥ ΘΧΡΟυΙΘησρά 1, οὐ αἰνίπβα 11. 

Χϑη. γίδες ἰο [ῃ6 μῆ,] 

---- 

ΝΟ, νὰ βαρ οἡ δϑίκίπρ' ΟΝ 65, 15 (η15 οοηϑίδῃϊ ἰηςο]οοαίοῦ ἘΠ γ ἀθιητ5 
ἴῃ ΒοοῖΙ ἵν. Τῇδ ἢδηϊθ οοσαγθ ἤνα {ἰπηδ5 1 Χβη, δηα ΡῬ]αΐο δ5 (ῃδἱ οἵ-- 

1 Ομ 8 δυίμοῦιν οὔ Ηετπιορεηθθ, θϑοὴ οἵ Η!ρροπίοιβ δηᾶ Ῥσοίμεσ οὗ (β]ΠἜ[ας 
ΔΡΡΑΥθην. 866 ἤζεχε. 1. 11. 48; 11. χ. 4; «42οδ, νι. 4; ,.)2212. 111. τ4} ἵν. 47, 491 νἱ. τ; 
ΡῬίδι. Ογαΐξ 383 Β: ,χ846σ; 4088; 429ος ; Φάῥλαξά. 50 Β. 



ΗΟ 15 ΕὔΤΗΥΘΕΜΌΘ: χὶν 

(1) ΤΘ Ῥγοίμε οὗ Ῥοϊθιμδγομυβ δηά Τ,γϑδϑ, (Ώ8 βοὴ οἵ ζβρῇαϊῃ5. (ΟΣ, 
ΡΙαί. ἰφῤ. ἴ. 328 8. : 

(2) ΤὯδ εὐϊϑίῖς βορῃϊδι Ἐς. οἵ (ῖοβ, [86 γουηροῦ οὗ ἰῃ6 Τυτίδῃ ὈτΟΙΠΘΥΒ 
Ἐν, δῃηἃ Ὀοηγϑθοάοχζιβ, ἀρ. ῬΙαῖ. Φρέλγα. 271 Β, εἰ ῥαρείηε; Ογαΐξ, 386 Ὁ. 
Οἵ. Ατιβίοι, ϑοζζ. 52 177 ΌΠ2, άθέ. τ4οι ε5, 

(3) ΤῊς βοὴ οἵ Τί οϊθϑ, ἂρ. ῬΙδῖ. δγφεῤ. 222 Β: “ΤῊ Ϊ5, ἔθη δ, 15 ΤΥ Ὀγαῖβα 
οἵ δοοίαῖθεβδ. (ΑἸ ριθάδα Ἰοααϊίαγ.) 1 ἢδνε δαβα ΤΥ ὈΪαπλθ οὐ Ὠϊμὰ ΤΟΥ 5 
11-ἰγεαϊμηθηΐ οὗ τὴ ; δῃᾷᾶ 6 δδ5 1]-ἰγεαϊβα μοί ον τὴ θαΐ ΟΠδυπη 65 [Π6 βοὴ 
οἵ Οἴδθοοη, δηᾶ Ἐπ γ ἄθηλιβ [86 βοὴ οὗ ΤΌ οοΙθ5, δηα ΤὩΘῺΥ ΟἸΘΥ5 ἴῃ [Π6 5818 
γγ80----ὈθρΊ ηἰηρ' 8.5 (ΠΕἸΓ Ἰονοσ, μ6 ἢ85 δηαδά Ὀν τηδἰκίηρ [θὰ ΡραῪ [ΕΓ αἀταββοϑα 
ἴο Βἰπλ᾿᾿ (7 οννεί). 

(4) ΤῊς Ῥεϊονεά οὗ Ουίαβ, ἴῃ ἥσθη, 1. 1ϊ. 20. 

Νοβ. 3, 4, μα καὶ ΤΏΔΥ 811 δαϑιϊγ Ὀ6 (ῃ6 ϑϑιὴθ ρϑίβοῃ (50 (ορεί, 277γ0ς. 
Δίό71. 5.22.}, δια ἸΕ ΝΟ. 5 15 ἃ γ68] ρειβϑοηδρε 850 Ὡ8ηγεα νγῈ 518}} ποί ρεύῆαρβ 68 
ψΎοηρ ἴῃ Ιἀομ ᾽ηρ ἴπι Ἰ (μς βοὴ οἵ Τῖοοϊθβ. ὙΠ νγὰθ ΤῊΥ ΟΥΡΊΠΑ] 
ΟΡ ποη (566 Τ͵δηβ. νΟ]. 1. Ρ. ἵν. ποία 2). Οχἡ {μὲ οἰμεὺ ᾿δηά, 15 ρεϊβοῃ- 
ΔΙΙΥ ἄοεβ ποὶ βθϑῆλ ἴο 6 8580 νγ6}1 δϑίδ 5 θα 45 (Πα οἵ Οὐορυ]αβ ἴου 

ἰηδίδῃοσβ, δῃᾶ Κ. 706] δάἀάιςεϑ βἰγοηρ γεαβοὴβ ἴῃ ἔδνουῦ οἵ ἰῃ6 νίεν [Πδΐ 
Ἐπ Πγἄδυηιθ 15 ἃ [Πογαυν ἰγρε--οὺ ἤριτγε- εδά---αθ ἰο {π6 Ἰηνθηίίοη οὗ 
Απεἰβίμεηεϑ ρεύβαρϑ, ἴῃ (88 ἢχβί 1ηβίδηος, ὙΤἢ15 Ἀπ βίθηθδῃ γοῦηρ τηΔῃ 
ὁ καλός ΜΠ 4 ἰαβίθ ἴου “" ευϊβεις "15. ἃ βίοοϊς 2θγϑοσῶ οὗ {μ6 ᾿1ἰογαίασα οἵ [ῃς 
[πὸ : εἱηρίογϑᾶ γε έαξῆο γηπξαηαῖῖς Ὀν ΡΊαῖο δῃᾷ Χεπορθοη (πα Ατ]βίοί δ). 
Βεΐ ἴοσ [15 οἷα δυρυχηθηΐ (ΕἸ οἢ ἰ5 δομιθνῆδί εἰ ογαΐθ) 1 τητιβί γαΐευ [ῃς 
γεδάᾶθυ ἰο [8 νγουῖς ἢ ααδοίΐοῃ, 2227. Φολές τγια (127. Χίόηι, δοξγαΐεδ, νοὶ. 1. 

Ρ. 372 [0]]. 

1 ρᾶ85 οὔ ἰο βρβαΐς οἵ 29 Ζοίαζζορ ὀφέζυθοη (Χ 62.) “οζορν 
αρα ἤἤφηι. ΤΝ. νιϊϊ. Τί Ἰοοῖκβ 85 1 εἰπε (1) τῆς “2οέοργν σσθτβ δ 
δχρϑηβίοῃ οἱ ΖΖεγι. ΤᾺ]. ν]]., οὐ (2) 2εγι. ΤᾺ. 1]. 1ῃ βουὴ βουσί 
δι “τεῆηξά" ὄχοεγρί ἔτοιῃ ἴῃς “2οέοογ, δῃά οἵ [686 δἰϊεγηδίνεβ 
[868 Ἰαϊΐευ σου]Ἱᾶ οὐ [ἢ 6 ΤΟΙ ἀρρθαῦ ἴο ὈῈ {π6 τῆοσγα Ῥγο δ 16. 
1 15 δύριιεα (ἢεί---- 

(α) ΤῊς δαΐμοῦ οὗ ἰῃς “2οίοορν Ἔχρἰηβ ἷ5. οἰαπάροϊιηί. Ἐφ ψνῖβῆθθ ἴο 
Τα ν ἴῃς μεγαληγορία οἵ ϑοογαίεθ ηοΐ ΒΙ[Ποτίο Ἔχρ]δίηβα. [Ι͂}Ὲὲῃη 27671:. ἸΝ, 

γν111. (815. 1091 Ποδίϊοη 15 ρίνεῃ 61 ογὰ ϑοογαζς. Τῇ 7272. ἘΝ νἱ, σεῦ [68 
Βοῦχοθ οὗ ἰῃ8 “2οίορν, ἰᾷς δῦονε Ἂχρδηδίίοῃ οἵ [πε ψυίθυβ βἰαηάροϊῃΐ 

ψου]ά Ὀ6 [Δ]5ῆςξά, δηά [Ππ6 στουπά σαὶ ἴγοση θεηθαίῃ τῆς ὀγοσιζγε. Ουϊίε 
οἰβούνῖθθ, ἴῃ [ῃς6 σοηνούθα σα56 (σα ρροβίῃρ [ῃ6 “12οΐοργ ἴο 6 [ῃ6 βοῦγος οἵ 

ἤήεγε. ἘΝ. ντ1.}). 

(β) Τῆς “412οΐρορν ᾿δ5 ἃ. οθυίαϊῃ ρδυδι ]α θτη ἰο Ῥ]αϊο᾽ 5 “2οΐοργ, σ.9. 18 
ΘΡΘΘΟθ 65. αϑϑίρῃεᾶ ἴο ϑοοίαίεβ ἂύα αἰβ ηρ 564 Δοσογάϊηρσ ἴο ἰῃ6 βενεσαὶ 

1 809 Ασῃοϊά Ἠσρ, Ῥχοῖ. Μ. ϑοῆδῃζ, εἰς. 



. Χ]ΥῚ ἹΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ϑίασοϑ οὗ ἰῃς ΤΥΔ], δβ 16 [868 δαῖμον (Χοθόρθοι οὐ ψῇοονου τ ψγ85) Ῥεημθά 

ἴξ ἴῃ δῆϑνου ἰο Ρ]δίοβ “οίορψφ. ΤΏοδτα 15 ἢῸ 5 ορροβί(οῃ ἰο Ῥίαϊο᾽ 5 
“42οζορν ἴῃ ἤζονι. ἘΝ. νι]. ΤὨδ δαίῃου 15 αρϑουρβά ἴῃ {Π6 βηρ]ε γββοίιοη : 

“ς δρογαίεϑ᾽ ἄθαι ἢ νγαβ πὸ τηϊβίοχίπης." Ὑγ μαι ἄοεβ 1 ταδίίευ {π6 ῥγεοῖβα 

Ἐπ16 δἱ νΒ1οἢ [Π6 τειηδυτ5 γγεγα τηδᾶθ Ὁ ΤῊΪΚ 15 ψῃδὶ μ6 βαϊᾷ οἡ ἰῃξ ενε οἵ 
[ῃ6 ΤΥ 41 ψΏΪΟ ννὰθ ἴο ἐπα ἢ15 116. ΟΡ νυν] ΟΌ5}Υ (ῃς ἰχϑηβιοη ἔγΟη ἰἢ68 
“42οϊοργ ἰο ζει. ΤᾺ. ν]. 15 ΔῊ δαϑὺ οὔθ, αὶ ποί 50 ζΖεξ ὠδϑα. 

(γ) ΤῊΣ ρυεαίοσ ἀεί] δῃα ρδυου]  Υ οἵ [η6 ὀγοσλτζέ ἴῃ ἴαοϊ βαρρεβίβ 

[Παΐ 115 τοϊδίίοῃ ἴο ἤζεσι. ΤᾺ. ν"1. 15. ἐμαὶ οὗ δὴ οὔἱρίῃμδαὶ ἴο ἃ ςορὺ ; ἐ:9: ἴῃ 
“42οἷ. 8. 26}} 2ἴφνε. ἸΝ. νὰϊ. 9, [86 ἰτδῃβιίίοιῃ ἔτοτα {πῃ βρϑοῖαὶ ἰο {π6 ρβηεγαὶ 

νου] 6 Θα5Υ δηά παίυσαὶ, ἔτοτι {πε ρεποῖαὶ ἴοὸ [πε βρβοῖδὶ πηπαίαταὶ. 866 
Ῥτοί. Μ. ϑοῆδῃζΖ, 2ίαΐ. αἱῤοί. Ἐλυ]οϊταηρσ, 8. 25. Ὁ. 84 [01]. ; Ῥαΐ 566 ἴου δὴ 
ὀρροβίίε νίενν οὗ [ῃ6 γε οηβῃὶρ Πιβοπαγά Θομιηῖίζ, ΟἼαςς. Ζζμδ. νοῖ. 11. 221- 
229, αυποϊεά ἴῃ 1,. Τϑϊηᾶ. Ῥταθξ, ἴο Οχίοχά εᾶ, οἵ ζει. ὑ. χνὶ. [01]. 1. πᾶ. 
Βτηβ6 1, ἃ5 15. γγ͵Ὲ}} Ικῆοννῃ, τεραταβ θοίῃ [Π6 “2οίορν διὰ ἴῃς 1αϑί ομαρίοσ οἵ 
[6 22229ι. ἃ5 ΒΡΌΓΙΟΙΒ ; 50 ἄο ΘΟῆΘΩΚΙ δηᾶ Τ. . Ἡαγίμηδῃ. 

50 πλθοἢ ἰοῦ [ῃ6 τρὶδι οηβῃρ οὗ 6 ἔψο ἀοσυχηδηΐίβ. ἴο 
Θδοῦ οἴμου. ὙΠῸ τερατᾷ ἴο [86 ρφεηυ!ηθηθθ5. οὐ ὈοΓἢ ρτᾶγα 
ἀουρίβ Βανε θδθεῃ βηςεσίδι θα ὈΥ͂ ΤηΔΩΥ τηοάεγῃ ΟὔΠ105, Δ ΤΟΤΕ 
ΡΥ Ό] Δ ν σοσοσηηρ ἴῃς “οίοργν, ΜΠϊΟἢ, 1 ἤδὰ5. ῬΕδη δύριθα, 
15 ΜΓΠΙΘΩ Ιῃ ἃ 5.5] 6 δπα τϑΏΠἜΥ ὈΠΟΥΥ οἱ ΧοηΟΡΏΟη. 
ΤΏΕΓΕ 15 ἃ ποίθ οὗ δβχαρρθυδίοῃ ἴῃ τς δύριπηδηΐ, δηα ἃ σετίδ!ἢ 
οὐ ἄθηθϑθ οὗ ἰδηριαρα σιρροϑίνα ταῖῃει οὐ βδοὴῆξ βορῃϊδῦ Οὐ 
στδγατηδγίδη, Δασηρ [ῃ6 ρετοα Ὀεύψεθῃ Π]οηγϑίιβ οὐ ΗΔ]1οδγ- 
Ὠδ5515 δῃᾷᾶ Αἰῆρθηδθιιβ, [ἤδη οἵ [06 δυίμοῦ οὗ ἴῃ “Ζ7εγιογαδεΖζα. 

ον [ῃδαΐ τὺ ΡῈ 1 ἄο ποὶ Κπονΐ 1 ψοῦ]α ρῥγϑίεγ ἴο 
τὨ1ηἶκς (μα ΧΕ οΡρἤοη Βαά ποῖ συϊτίθῃ (ἢ6 “42οἶοον. ΟὨ [ῃ6 
οἴμου Βαμά, 1 ἴδε! {μα Χορορῆου ἤθη τοὶ αὖ 15. ᾿εϑί νγἃ8 
ΡΓΟΌΔΟΌΙΥ σΔρϑΌ 16 οὗ νυ! ηρ Βα ἢ ἃ “ ἀείδβησε οὗ ϑοογαῖθβϑβ " ὈΥ 

. ὙΑΥ Οἵ 5 γ1ὴρ Π15 μεγαληγορία, δια 1ζ ΟὨΪΥ 6 Βαᾷ οτηῖϊεά 
[ῃ8. ρΡᾶβϑᾶρε σοῃοδεηίηρ 1ῃ6 υπίοχτϊππηαῖε βοὴ οὗ Αηγίαβ 2 1 
5Που]ἃ μᾶγα δα 1Π||6 σύδιτθὶ Μ] (Π6 σψοῖκ 85 τ βίδηαβ. Τί 
τοδᾶβ πὸ ἃ ὀγοεμζε [τον οἱ ΠαΘ. ΠΥ Ιῃ ΔΏΘΜΕΙ ἰὼ 5016 
ΒΌΟΝ ΥἹΕῊῪ οἱ ϑοοζαῖθϑ᾽ ῬθΠανΙΟ 85 Μὰ ρεῖ ἴτομη Ρ]δίο᾽ 5 

1 ὅθε τοίε᾽ 5 γϑίπασκ, 27. Ο΄. νἱϊῖ. Ῥ. ὅ4τ. ““ΤῊϊς {|| ρίθοθ Ῥδαῦθ ἃ νεὺν ΕἸΥΤΟΠΘΟΙ5 
{1116, δηα τᾶν ῬΟΘΒΊθ]ν ποῖ ὈΕ {πα σοιηροβιεῖοη οὗ ΣΧ δῆορβοηῃ, 85 [Π6 σοτηγηδηΐϑίουβ σΘΏΘγα τ 
αἴῶστῃ ἢ Ὀπὶ 1 Ὧδ5 Ἔνεὺν ἈΡΌΘδσδησα οὗ Ρεϊῃρ ἃ ψνουὶς οἵ ἴτε τπὴς6. ΝῺ 5βου]ά ἃ βορῃϊβι 
ΟΥ̓ σ,διητηαυδῃ ἀπσηρ τἢ6 ρεστιοά ᾿δέψεθη Πϑοῃ.: ἘΔ]. δηᾶ ΑἸ μοηδειθ ἔγοῦθ]ε Ἀϊτη561 τὸ 
δχρϑίϊαία οα ἐμ ἔμεῖηε οἵ ϑοογδίεθ᾽ μεγαληγορία ὃ 

2 ὅεε ΘοῆδῃζΖ, 9οΖ. οἱζ. Ὁ. 88, ὃ 26, Οπεζί ἐὧδγ Δ᾽ εηοῤῥοηέίεολεε “οίορίο: ““ ἘΞ 
περὶ δῖϑο (42οζ, τ |} δἰ γζεῴῤ. ἵν. 41) ἀϊε ψεγῃχαίπηρ παῆ 6, 4455 Χ αποόρθοη εἴης Κι ψῃΐβοῃς 
ψογῖαρε ἄγ βαίηθ Δροϊοριε θεηπίζε μαι"; δηά Ῥβίονν, 8 27, .22926 “μι 7 Ζοξοφίξοαϊ τε ζφϑιο, Ὁ. 
ὃο ἴ0]]. : 



ΤῊ ΑΡΟΙΟΟῸΥ ΧΙΥΠ 

“2οἴοργν. ῬΟΒϑΙΌΪΥ ἃ Κιηᾷ οὗ βοδίίηρ σογτηγηθηῖ οἡ [6 τηδίζοῦ 
ἴῃ ΤηΘη 5 ᾿οΌ 5 Μγὰ5 ἃ βοδηδὶ ἴο Ὠϊη, δηά 50 ἢὯθ σψγοίθ ἴ{. 
Αἴ ἃ ἰαῖθγυ ἀδΐθ, ῇξῃ δυγαηρίηρ [Π6 τηδίθσία] ἴου ἢ]15 ΔΎ Υ τ υΐς, 
ὩΟΥ͂ Κη 85 (Π6 “ΜεοιογαόΙίδα (αὶ σοηϑβιβυηρ οἵ δὴ ἀπολογία 
δια Δ ἐγκώμιον Ὀα56 4 οἡ ἀπομνημονεύματα), Ὠξ ἀξοΙἀ64 ἴο ἰὰτῃ 

ἴ ἴο δοσοιπηΐ ἔοσ ἴῃ6 ριγροβοθ οὗ ἢ15. σοποϊθάϊηρ σΠϑρίου. 
ΓῊ15 οὗ οουγβ88 15 ΟὨΪΥ͂ ΟΠ ῬΟΒ51016 βχρδηδίϊοῃ ουΐ οὗ Ὡχδηγ, δηά 
{Π 616 15 Ὧο ρῥτοοῖ οἵ 1. Τί ἀϑϑιῃλθϑ, ούθονϑι, [Π6 ρα] ΏΘΏ685 οὗ 

οι. ἸΌΝ. νἱ1]., ΠΙΟἢ ῬΕΥΒΟΏΔΙΥ 1 σδηηοῦ θα  τεραγά 845 σε] η8 
[ΟΥ Τααβοηβ ΔΓ αν ϑυρροϑίεα, Α5 [ῃ6 τηδίοῦ βίη [Ὁ 15 οἰθαῦ 
[δἰ οὔδ οἵ οἴποὺ οἵ ἔοι δἱζογηδίναθ Πμο] 45--- Ποῦ (1) ὈοΙἢ 
ἀοουμηθηΐβ Δ.ΓΘ ΒΡΌΓΙΟΙΙ5, ΟΥ (2) Ὀοΐῃ δῖα ρεηπίηθ, οὐ (3) {86 
“42οοογ ἴ5 σεπιίηδ δηά {ῃς ας ελαῤίεζ οἵ τῇς. 2,767. δῇ Ἰηΐού- 
Ροϊδίϊοῃ, οἵ (4) σέεε ϑόζϑα, [86 ἠαφέ οὔα 27 15. σεθαϊηθ δηα {Πα 
“Ἵ2οζορν ὉΥ ἃ ἰογεῖρῃ ἢαηάᾷ. Οἐ ἢ 656 δἰτζογηδίϊνεϑ, 1 ῬΡΘΙΒΟΊΔΙΠΪΥ 
1ΠΟ]]1η6 ἴο [ἢ8 5θοοηα ΟΥ [868 ἰαϑῖ. 1015 ἃ αιδϑύϊοη οὗ αἰσθησις. 
1 5ῃου ἃ ΡῈ Ὀοτηδ ἴῃ τηϊηα, μονθνοῖ, {παῖ [ῃ6 δηοιθηΐ οΠ16 51 
ταραγαξα [ῃ6 “2οἱοργ 85 δ σεμθϊης ψοῦκ. [Ὁ ΔΡΡΕΘΔΙΒ ἴῃ [8 
σου οἵ ΧεΕηΟΡΒΟΩΐΒ ψοῖΐβ, ΜΏΪΟῆ κα οὔ ἰὼ ΕΘ Γ15 
Μδρῃθ5.3 

γε ρᾷ85 οἡ ἰο [88 ἔνο ἱπάβρεπάςξηϊξ ϑοογδίο σουκδ Θμ |6α 
τῃ6 Οεεογοημεῖές Δα ἰῃ 6 710 5114772. 

ΤῊΝ Οεοομνομτοῦς ὃ 

1 πᾶν δἰτθδαν τοίοισοα ἴο [6 οριηΐοη ἰἤσονῃ οὐΐ 
ῬΥ (αἴθ ὁ ἴὶῇὰ δηοϊθηΐ ἰἰπ1865, ἃηἃ τοηίογοθα ΟΥ̓ 501168 
πηοάδγη οὐο5, ταὶ τ[ἢ6 Οεερμοηιζος 15 ἃ σΟΠΙΠΔΙΙΟῊ 
(ἔσχατον βιβλίον (( Α]6Ώ), ““ [Π6 Ἰα5ῖ ῬοΟΚ ") οὗ τῇς “2 7ε»ιογαδίζα, 
δ5 [6 ορβηϊηρ ψοτγάϑ, κουσα δέ ποτε αὐτοῦ καὶ περὶ οἰκονομίας 
διαλεγομένου τοιάδε, “1 οποβ Πεατὰ δϊτὴ ἀβοιιδθ [6 ἴοριο οὗ 
ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ ἴῃ 1Π6 ΓΟ] ον ίηρ αν," ΜΠ τῆς [ΠΆΠΑ ΡΕΥβομΔ] ηοία 
οὗ τῃε6 δυίμοσ ᾿πἰτοάδποίηρ ἃ ΠΕ ἰορῖς οὗ ἀϊδοιβδίοη, τϊρΐ 

1 66 Ο. ὅϑδαρρε, νοΐ. 111. (ξ(. 5ἴθν,) Ῥγβδβῖ, ἴο ᾽'Απολ, Ὁ. 1:17 [0]]. 
2 866 Τύδῃ8. νοΐ. 1. Ὁ. ΧΙΠΧ. 
3 566 Οτοίρ, μῥζαξο, 111. κόρ ζ0]]. ; 7. Τ.. Νεναδῃ, Φοζίέλες ὁ Αἀγέεέοέζο, ἱ. το 7 0]]., 

τόρ [01]. αηά δαςεῖηε; ΑἸῆγεα Ὁτγοῖβει, ἁόμοῤἧῥονι; ςο»: σαγασέδγε δὲ 5ογὴ ἐαζορέ, οἈ. ν.---ἃ 
Ῥδδυῦα] ἐβϑαν ; Τβοῖκν, 7252. ΟΣ, Σμγοῤσανι ἤ7Ζογαΐς, νοὶ. 11. Ὁ. 305 [0]]. 

4 8686 δῦονυϑ, Ὁ. ἰχ. ἢ. 3. 
ὅ φιο. ϑομοηῖῖ---α νίενν σοτηρδίβα Ὁν Αἀδίθεσι Ἀοααβδίίο, ἐδ «Χό7ι. ἵτέ. Ῥ. 73 [01]. ; 1. 1. 

Ἡδιίηβη, «43. «Δ᾽ ε21. Ὁ. τ77 ἴο]]. ; δῃᾷ οἴβευβ. 



ΧΙΝΙΙ ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

566ὴ ἴο ἱπιρὶγ. [1 ἤδνα 4150 Ὠἰηίθα ἴῃ ΤΩΥ̓ ἢγϑί γόϊαμηθ ὁ ΤΥ 
ΟΥ̓ ΥἹΘῪ 85 ἴο [ῃ6 δοτί οἵ σοῃῃθοίοη ΜὨΙΟῊ οχίϑίς Ὀθύνθθῃ [Π6 

ὕνο σοϊῃροϑιοηβ ἴῃ απδϑίίἼοη. Ὑν μαίθυθυ ἰγα ἢ ΤηΔΥ οοποσίν- 
ΔΌΪΥ Ἰατκ ἴῃ (δ θη 5 τευηδυῖς, ἃ5 ᾺΥ 85 ἴῃ 6 ὀρεηϊηρ ομαρίθυ ((ἢ8 
1114] αἸἰδοιβϑίοη 1 ΟΥΤΟΌ]Π15. ΟἹ Φ4071922}} 15 σομΟΕΓΠΘΩ͂, [Π6 
ὙΟΙ ἂ5. 1 ὩΟΥ͂ βίδηςδ 2 15. ὈΓΘΔΟΓΟΔΙΥ δῃ ᾿μαδροηάδηΐ ἰγϑδίϊδα 
ταρτεϑθηίηρ ααἰ6 ἃ αἀἰβδγεης τοοά δηά δἰτπά46 οὗ τη, Οἢ 
[ὴ6. ρατΐ οἵ [ῃ6 συου, οη ἰηδὺ 1 ψΏΙΟἢ ἢ6 ρεπμηξά δα 
Ρυΐ ἰορείμεὺ ἢ15 γαοο]] θοιΙο5 ἴῃ ἀξίδησε δηά ῥγαῖθ6 οἵ ϑοοζδῖίβθβ. 
Τ τηδὺ ᾿ἱπαβεά, Ὀοίῃ ἴῃ ροϊηΐ οἵ βῖγ]6 δῃηᾶ 85 τεραγαάβ 115 βι 76 οἱ 
ῃγδίίετ, (ΔΙΧ]Ὺ οἸαῖτη ἴο θ6 τορι θα ἃ5 δὴ πη]. πε ργοάαᾳςοί οὗ Χεπηο- 
ῬΒοηΐβ ΠΙΟΥΑΥΥ σαηΐαβ. [πΚ6 50 τη ποἢ οὗ Οὐἵ δι Ποῦ 5 στ! ηρ, τ 
15. ο ἀοιι “ΔηοΙ Δ] οΙ5᾽1η ἰαχίαγθ 84 σομ]ροΟΒβ1168 ἴῃ ἔοττη, θαΐ 1η 
50116 οὗ [Π6 1η1{184] ἀΠΠΟΌ]Υ ΠΗ Ρ]16 ἃ τη ψουκίηρ ονεῖῦ δημα με ϊηρ' 
[ορείῃευ ταρτηθηΐβ σοροΟβαα ἐν ζγφοΐλεοςξ αἱ αἰΠΘγεηΐ ἀαίθϑ δηά 
ΜΠ ΟὨΪΥ ἃ αἀἸ]γ-οοποεῖνεα τηἰθηϊίοη, νυ 115 τὴς ἀξϑίρῃ οὗ [68 
ψῇΟΪΘ ψγὰ5 σγδάπια}ν σῃδρίηρ 1561} 6 Ὧδ5 σοῃίγνβα ἴο ᾿ΠΊΡΥΘ55 
ΠΡΟΩ {ῃ6 ἰταδίδα 1ῃ 115 Πη4] ἔοστῃ ἃ σμδιτι δηα ὉΠ ποτ οὗ 
ΠΟΌΪΕ Τπουρῃΐ δηᾶ τεηάδν [δο]ηρ. ΤῊΙ5 μῈ Ὧδ5 ἄοῃα ἴῃ ἃ 
ΤΩΔΏΠΟΙ ΜΉΘ, Ὠούανεῦ το μὰ τπϊρῃΐ πᾶν δϑιεθῃηθά [πὰ 
4.4}1{|65 ΟὗἨ Ὠ15 τῇτι56. Ὀδίοσθ, τηλιϑὲ σου Ιηγ [64 ἴο Ταϊδα. ΟἿΪ 
Δα γαιοη οὗ ἢ15 Ῥούγεῖβ ἤοΐ ΟἿΪΥ δἃ5 δὴ αγίἰδὲ Ὀπὶ 85 ἃ 
ΒΘΓΙΟΙ5 (ΒΙΏΚΕΥ: Ξενοφῶν σοφιστής----ενοφῶν ἰδιωτὴς φιλόσοφος 
ποιητῆς ταῖῃμοτ---ἃ [γε θ-ἰᾶηοα ροδῖ δηα ρὨΠ]ΟΘΟΡΏΘΥ Ὀθηΐ ὩρΡοη 
ΒΥ ὴρ ἢϊθ 5840 δηα σοηίδυηρ 5 συδηίπηχ οὗ τεῆθοίοῃ 
ἰονγαγάβ. {ῃ6 οἰποϊδίίοη οὗ ἃ βευῖεθ οἵ ἴορίοβ ἰπίεγεϑύίηρ τοί 
ΟὨΪΥ δ [ῃ6 τηομῃηθηΐ οἵ Ἡδ θη. Ὠιβίοσν αὶ ἴου 4}} τ6: 
σΟΠΟΘΥΉΙηρ ἴῃ6 Ποιβθῇοϊ ἃ δηα Βουβομοϊ τηδηδροιηρηί--- 
ΠΟΠΟΘΙΏΙηΡ ΜᾺ Δηἃ Δρτοα]ατγε---σοποθγηϊηρ [ῃ6 5ρῇοτοθ οὗ 

ΤΡ, Ἰΐν. ποίς τ : “16 ΖΦ οροεῖςΖ (απ Τ ἀβϑαπηα [Πδὲ πε οἷς ψρουϊα 15 Χο πορβοη᾿β, 
[βου ΒῈ 1 ἀρτεα νι Τ τ. Τυϊποῖα 50 ἔδυ ἴῃ τη Κίηρ {παῖ 1 Ῥ6δΥ5 ἴγασαβ οὗ δῇ ζγρεαγδοζέηιρ', 
85 1 δι ἰαῖδθυ 5611 δὰ ννογκεά ονεσ ἴῃξ σοτϊῃροβίτιοη οὗ δῇ βϑυ]ευ 561, ἀπ ἢοὲ αἰνανς ἴῃ 
δοοογάδῃσθ ἢ τοάθτῃ ἰβϑίθ) 15 5. 1 ὑσεσα δῇ Ἔχρδηάεα ομδρίοσ οὗ ἐς “ήενιογαἼζΖα. 
7181 1 188 βϑαῖηβ αν, οὔς οδὴ ἱπλασίηθ, {π6 σοηνογβδίίοη Ὀείννβθη ϑοογαίθϑ δηα Ῥογίοϊθϑ 
(2εε. 111. ν.}) ταῖϊσὴς Βαανα βεθὴ δβχραπάδα ἴῃἴο 8 βεραγδαίδ ἐγεδέϊβα οὐ [Ππ6 δοδοϑεζωε σοι ἐ:{1έ- 
Ζίογ οὐ οζίξγν 97. .4. ἐλετις." 8. ἤδτα {πε ἢγϑί Ἵβαρίθσ (οσ ροβϑι οἷν (ῃ8 ἢγϑί ἔνγο σμαρίθυϑ) 
ΤΔΔΥ μανα Ὀβθη Ψψγτίεη ἢγβί 85 ἃ ἰορῖς οὗ {πεῈ ἀπομνημονεύματα ἀπά εαἴξεγνγατάς ἐχραηᾶεά 
ἴχἴο [ῆ6 τπηοἢ ἰαύρεσ δηᾶ τποῖς οἰαθογαῖα ἰγϑαίϊθα οἡ Πουβεῃοϊά τιδηαρσειηξηΐ ἴῃ 41] 15 
ἀει8115---τῆς ““1ᾶφα] οἵ δὴ δοΐϊνε οἰίζεη, οα]ενϑίον, δηά ποιβειηδβίοσ, δ5 τοῖς μδ5 ἴἴ. 
566 δασίμαν, ἴοσ [ῃ6 δι ςΟΡΙ Ορυ ΡΒ 104] πἰάτι5, φρεζξθ- δη,- οῦγεα, ἰοσα] οοϊουτίησ, εἴς., οΥ̓ΤΙΘ 
Ῥίθοαβ, ΤΎΘΏΒ. νο]. 1. Ῥ. ΟΧΧΥΠ. [0]]., οκακ. [0]], 

2. 2,6. τὰ τῆς. σοπιρίεῖαβ ἔοστα ἐπ ψ]οΒ (2αςς τ. Τύίποϊκε, απ ἀρᾶγὲ ἤθη ἀεξεοῖς ν Ιοἢ 
188 διομείψνρβ οὗ ουσ νϑύβίοῃ τᾶν 6 βῃρροβεά ἴο πᾶνε Ἰαθουγεά πη εγ) να τῆϑν βῦρροξε ἴΐ 
ἴο δανε [εἴς ἐδο δαςμοχβ μαηά. 



ΤΗΝ ΟΕΟΟΝΟΜΙΟΤΙΣΘ ΧΙΧ 

ἴῃῆ6 ψιΐα δῃά οὗ τῇς Ὠυβδηᾷ, δηα ἰῃεῖγ ᾿ῃπηοβί το] ]Ο 5010 
ἴο δδοῦ οἴδευ, ἴο {ΠΕ} οὨΠ] άτγβη, (61 ἀομηθϑίϊοβ----ΟΟ ΠΟΥ ΩΡ 
[ῃἢ8 οοπμαποῃ οἵ τῆς 5ϊανε---ἰῇ8 ρεηΐ]α. τί οἵ {Π|666---ἰῃς 
Ὀεδοίν οἵ οὐγ τιοΐμοσ βϑιτῃ---ἰῃ6 ϑοῆοοὶ οἵ π5ἰ1ςε---τἰῆς πξεά 
οἵ ΟΥ̓ δηα ῥϑιηϑίβ ίηρ σαγα ἴο ϑισσαθθ ἴῃ [1{6--ἰηῃθ. αἰνίηθ. 
ΘΙ οὗ σοϊηπηδηα Ἐχϑυοϊβθα ονοὺ ΜΠ]ΠῚῺηρ᾽ Δηα ἸοΟγΔ] Βα οτα!δίε5, 
Δα 50 [οττἢ.} (ογίδίηϊν, μδίδνευ ϑἰγαοίασαὶ ἀθίεοϊβ {ΠῈῚ6 γα 
ἴῃ ΟἿἿΓ νεβίοη (Πα ρευῆδρϑ [6 Υ δῖα ἀπε ἴῃ ρατί ἰο Χβ ΡΟ 5 
βἀϊτουβ), [ΠΕΥ ἃτα δδϑιν ἐουροίίθῃ, 85 ἷὰ ρᾶ85 ότη βίδαρε ἴο 
βίαρε οἵ (τῇς ἀϊδβοιββιοη---ἰῆῇθ σύᾶσθ οἵ αϊοίϊίΐοῃ ἰδ] γίηρ 
τιν] Ἰουδὶν σῖτα τη6 Ὀεδον οὗ [ῃξ8 {Πμειη6. 

(Τὸ τερϑαΐ νγβαί 1 βανε εἰβενεία κα (Ζ7εἰβηζεα Ξϑεαγς, Ὁ. 370), ποῖ ἴοο 

αχίσανδρδηίν,  ἤορο, ψΏ1ϑῖ αἰβουβδίηρ ΧΟΠΟΡΒΟΙ 5 β 1501 πα! 1165. ἃ5 

566 [ἢ [15 56 6ΎᾺ] 105): ΘΟδΥσοαὶν ὈΘΠπα τς νζοῤαθάζα τὰ Ἰῃνδηξνε- 

ὯὭθ55, δΔηα 15 ΘΌΡΕΥΙΟΥ 1 ἃ οοτίαίῃ ααδ!ν οἵ ορδ!ηθ Ὀδθδῦίν, ταῖς (ἢ 8 
 εογοηῖοί, Τί 15 [1]}1] οἵ (ῃῆς Χεοπορμοπίθδῃ Πρ! ἀπ γ ; (6 1116 Ό6115. οὗ 
8}Πογδίοη τηρ ἴῃ ΟὟ Εδ15 ; [ῃ6 φρυδοϑία]! δηιἐπείῖς Ῥαίδπος οναῦβ ; ἰῃ6 

βυθοὶ βοιηθ ἢ6ΙρΡ οὐξ ἰῃ8 ΠΕΔΙΓΠΥ 5656, ἃ5 1{8. ἔταρταηΐ δἷσ Ὀγεαί ῃθα οὐ 
15 ἤΠο) ΕΒ ἂηᾶ νγ6]]- τουκεα Πε149-- τὴ ἃ ΠΔΡΡΥ Ποχηδβίεδα, ΜΉΓΕ 
6 σμουίϑ ἢ. οοπίδηξ ἴῃ ψἰπίου ὈΥ α Ὀ]αζίηρ ἤγθ, οὐ ἴῃ ϑαμηπιοῦ [1116 ὉΥ ἃ 

(το οἵ ὈΑΌΌΙ]Π  ηρ᾽ οἰγθαιηβ, 50 ̓ αἷγθ, δπα ἰθηᾶεν βῃδαάθ, [Οδεοῦ. ν. 7. ες 

Βογϊζοηί] βἰγαοίατα οὗ [ῃς Χεπορβοηίεδῃ βεηΐθησθ 15 σοηϑρίσαοιιβ 1 (15 
νγουΐς ἢ (ῃ6 τε θεῖβ Ρδϊδηοηρ Ψ ἃ ἰθηάθυ ταϊππδί- κα τηονθηγοηί. } 
ΤΏ15 16. ἃ νους ἰᾷς οαγείαὶ ἰπογουρῆίμεθς οὗ ψῃϊο, δρᾶ ἰ(5. ῥγαΐῖβε οἵ 

1 85 ΤΎδηβ. νοὶ. 1. Τηἰτοάιοιίίοη, ΡΡ. ΧΧΙΪ. χκαῖν. 
2 ΤῈ6 οἤϊεῦ οὗ {εϑε ἀδίβδοϊς ἴο τὴν τηϊπά 15 {η6 σοηξαβίοη εἴς οὐ {πὰ γεδάογ᾽ 5 σηϊπά 

ΜΠ ταρατά τὸ ὥγχζς ἐΐε Ογεαΐ δὰ Ογζις ἐΐε ζέξξίσ τοὶ “Ἐ. ἵν. ὃ τό [οἱ]. Τῆς ψοτγάς 
λέγεται δὲ καὶ Κύρός ποτε, ὅσπερ εὐδοκιμώτατος δὴ βασιλεὺς γεγένηται, εἰπεῖν, κ.τ.λ., 
“ (νγχηβ, [86 τηοϑὲ β]ογίοιβ Κίηρ [δὲ ὄνεὺ Πνεᾷ,᾽ δὲ ὁὔσβ 6411} πρ (π8 παρα οὔ Χαπορῆοη᾿β 
1άς8] τηοηθύοῃ, ἔπε ἰαραπόδτν ἰοιιπάογ οὗ τῆς Ῥεγβίδῃ Ετηρῖτε δπά τπ6 ἤδτο οὗ τὰς Ονγ7ο- 
2αεαέα---ὐιὰ τπογα 15 δὶ ἔευυῖε Ῥαίῃοβ ἴῃ Βηάϊηρ βαδάφξηϊν {παΐ Θοοσγαίεβ ἴα ταὶ κίησ δροῦὶ 
1) ᾿ξβϑεὲῖ ρεσβοῆδασθ. θὲ ἴ ξαχΈ ΠΕ  ΘΈΓΠκ65 οὔ δ5 ἃ τηδίίευ οὗ σπϑϑιϊοηϑΌΪς ἰδϑῖς ἴο ᾿μῖτο- 
ἄποε ἃ ἴοριο οὔτῃε “παδαςἐς---δδ τϑ, το--(οζΙάδηε νεγόϊς εχιγαοϊθα ἔγοτηα «μα. Ἰ. ἴκ. 20 
[01]... ἰῷ τὴς τισι οὗ Βοογαῖθθ, “ὁ ΘΟ ΘΩΚΙ ἘΠ 1ηΚ8 {Πδῦ ἔννο βεοίϊοῃβ (18 δηα 19) ἀγα δὴ ἱπίευ- 
Ῥοϊδείοῃ (ΒΟ τΠῈν ἀγα Ἐχοθεάϊηρσ]ν πΚεὶν ἰο ΡῈ, δ5 τ ν σοῃίδίη ἔννο αποίϊδιϊοῃς ν ἢ 
δἰτηοϑσὶ νευῦδὶ Ἴχϑοΐηςξββ ἔστοτῃ ἴῃς “ἡ μαδαςῖ5), αι τλαὶ θη {Πε58 οσερὲ ἱπῖο τῃ8 τοχί τῆς 
σοηῃίοχέ Ῥγὲ5 τη ]διεά δηά αἰτογεα ἴὸ δῖε τμετὰ " ((, Τὸ. Μογτῖβ, ἴῃ 8ὴ δυίίοὶε οὐ τς θην 
Τ ΛΆΟΙΚε᾽ 5. νίεννβ, τεξοσγεα ἴο Ῥεΐον, Ὁ. 2οο, ποίβ τ). ϑοῆθηκ| 5 ποία σαὶ σε. τεβδᾶς {ππ8: 
ΟΜ ΥΡθ8 ᾿Αριαῖος . .. τεταγμένος τιΈ αἀΞξογρία εχ ἢ. 1. 8. 24 ἀε]. ΕἸ εἰπά., Θοβαςῖ, εἰἴδπι 
πλὴν ᾿Αριαΐον 1ῃ ϑιϑριοϊοήειι νόσαν!, ΝΊΘΟΒΙο βεοιίίομθα ἱπάς ἃ ἀποάανιοοβίτηα ὑϑαὰς δά 
παῖ μ}5 ΘΒ Ρ1Γ15 οῆπαα ΔὉ ἱπίεγροϊδίοσε νἹδεημέασ δα]θοΐδθ ε556, οἱ 18 αϑϑεηειασ, αἱ 
βθοῦοηξιῃ ΧΥΠ] ἔδσα τοΐδιη, ΧΥ 11 τοίδΔηλ, ἀδηΐαας νεῦρα απδε ἰηϊεϊο ββοιϊοηΐβ χχ Ἰεστιπίασ, ΔῸ 
ἱπιεγροϊδίοτε ὑγοΐβοία δ586 βἰδίπδιη, Χαπορμοηίεηη δυΐθιη ἤδθο ἔδσε βδουίρϑίββε : καὶ 
μὴν καὶ Κῦρος ὃ Δαρείου, ὅς γε εἰ ἐπεβίω ἄριστος ἂν δοκεῖ ἄρχων γενέσθαι, λέγεται 
Δυσάνδρῳ." ὙΠῚ5 νου] οογίδϊηἷν το τιθηα τηδίΐογβ, ας 1 σοηξεβϑ [Π8ὲ τῶν. ον Ὦ 
ἀπῆσα εν 15 ποῖ βαρὶν ἢ τεραγᾷ ἰο ἐδχίπδὶ ἀθίβοίβ. ΤῸ ρὸ βισγίμου Ῥβοῖς, 1 Ἀπά ἷξ 
Ῥαίηξα! ἴο οἷς ᾿ν δηά Ἰϊβέθῃ ἴο ἔπ ρυϑαῖ ρῃ]οβορῆον δηά ἀθρδῖεν ἀἰβοουγβίηρ δὲ ἰαῦσε οα 
τῆ6 ἀχορίίΐθποα οἵ [ῃς Ῥθυβιδη βυϑίθι. 

ΨΟΙ,. 111---1 εἴ 



] ἹΝΤΆΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ψεαδοογζοία, Του πα σγεαΐ ἴανουῦ ψ] [ῃς Τἰ4]1Δῃ5 οἵ ἰῃς6 Ἐδηδίθβαποθ, 50 [Πδί 

ΑἸἹΡεσ οὐ βοπῖβ. οἴϑὺ βρεᾶκβ οἵ πὶ δηρ “6 46] γερο ἀο]οϊθϑιηο 6 
ΒΟΔΥΊΒ5ΙΤΏΟ βουϊοτα ΘΕῈ ΠΟΡΒοηΐθ." 866 ΤΔῺΥ ραϑθαροβ ἴὴ . ΔΑ. ϑγυηοηᾶςβ 
Αἰόραζϑϑαῦιο 2722 Ζέαζν, 6.9. σομοθγηΐηρ Τ1,6ὸ Βαιία ΑἸΡΈΥ δηᾶ ἢ15 77γαζέαΐο 
εἴἶσία ξαγιζρίζα: ““ΤῊς ἐἠέγα ὄοοξ (οἵ ἰῃε “αηιζρίζα) ταοάθ]]6 4 οὐ {ΠῈ 

“Ξοον»πογεζοθές οἵ Χεθόρποῃ 15 ἀδνοίεα ἴο (τ. Ἐν ἴο τι58 ΟὐὐὁΎ ῬεΊβομδὶ 
[δου 165, οασ γθ ἢ, δηᾶ οὐγ ἴπηθ ἰο Ῥεβὶ δᾶνδηίαρβ ἔοσσωβ 115 Ὀ ΪΠΟΡΑ] 
{μεπι6." “αίζωγ 2 26γαΐξωγε, Ῥατὶ 1. ῬΡ. 188-101; δῃᾷ δρϑαῖῃ σοῃσουηηρ 
[ῃ6 ἰχεαίῖϑβα 2261 (σουοόγῆο αἷφίζα γε ρζα (Δι Ἔσο 8 ΜΝ ὨΙΟ, ΤΙΡΉΤΙΥ ΟΥ̓ ΥΓΟΏΡῚΥ 

εἰἰραϊεά ἰο Αρηοϊο ῬϑηαοΙΠηὶ, ““Ῥαβθεϑ Ιου ομδ οἵ [ῃς ομοϊοθϑι τηομυτηθηΐβ 
οἵ δῃοϊθδηΐ Τ᾽ αβοδῃ ἀϊοίίοη 7): “1 [ῃ6 Ῥουχραδοὶβ που Π 014 ἀεβου θεά Ὀγ Ῥδη- 
ἀοΙῆπί πὸ ομα οδῃ ἢε ἰπάοϊεηί. ΤῊΘ τπξῃ πᾶνε ἴο “ουῖς ουἰδίάα ἀπά οοἸ]εοί 
Ὑγ ΔΙ, [Π6 ψουηεξη ἰο βίδυ δἱ ποίηθ δηά ργϑβεῖνε 1. ὙῈ6 ομδύδοίου οὗ ἃ 
σοοά Πουβεν 15 τε ομοα νοΥῦ πϊπαίεῖν. Ῥδηο]ῆῃι ἄθβουρεβ μον, ΏΘΗ 
Ἦξ νγὰβ ἢγϑί τηϑυσβά, ἢ6 ἰοοῖϊκ Π15 ψηα ονεὺ ἴῃ6 Βοῖιδε, δπα σανα ὍὉΡ ἰο ΠΟΥ 
σΔΓΘ 41] 1[5 σοηΐθηίβ. ΤΉρη πα ψγεηΐ ἰηΐο {πεῖν Ὀεάγοουῃ δηά πλδᾶθ ΠοΥ ἰτηθεὶ 
ΜΙ Ὠϊπὶ Ῥείοσα Μδάομηδ, πα ργαγεά ἰο (οάᾶ ἰο ρῖνε [ἤδη ψεϑ] ἢ, Ἰεηᾶς, 

Δα τηδ]8 ομΠ]άσθη. Αἴεγ {παῖ ἢς ἰο]4 μού {παΐ μομοβίν νου] ῬῈ Πδὺ στϑδΐ 
σΒδυτι ἴῃ ἢΪ5 ΕΥ̓65 ἃ5 γ76}} δ Πδσ οῃἱϑῖ νἱσίπα, δηά δάνιβεά Ποῖ ἴο ἔογερο (ε 
1586 οἱ ραϊῃΐβ δηα σοβιηθείῖοβ, ΜΗ βοσηά δάνίοε [Ο]]ονν5 85 ἰο (ῃε χεβρεοῖίνε 

ῬοΟΒΙΠΙοὴ5. οὗ [8 τηδϑίευ δηᾶ τηϊβίγεββ ἴῃ [ἢ Βουβθμοὶ ἃ, {πὸ βαρεγίπίεηά- 
Θη66 οὗ ἀοπιαβίῖοβ, δῃαᾷ {πε΄ τσ ογάθυϊηρ οὗ [Π6 τηοϑὶ ᾿πϑῖση βοδηί τηδίίοτβ." 
419 οὔ ἐλε Ζ)οςῥοίς, Ὁ. τ78. ΤῊΘ γϑαᾶοθυ Ψ11 ποίΐοα μον οἱ βοεὶν {η15 Πα] απ 
ὙτΙτεῦ (οὗ [Π6 δδυ]16γ Ρουοη οὗ [Π6 1 5. ἢ σαηέαχυ) ἢὰ5 σορίεα Ηἷ5. οΥἱρίηδ], 
αύθῃ ἴο ἃ ἀείδι!, βρης ρεύῆδρϑβ, δῃηά γεῖΐ 5ο ἐουποῃίηρ 45 {παΐ ραβϑᾶρε ψῃΪο] 

ἀδϑουι 65 μον [6 Πυβραπά απ νν] βαϊα ρύαγεῖβ ἰορείμεσ, ὅ6ε Ῥεΐονν, Ρ. 
227, Φεύ:, νἸϊ. 7, 8ι.,͵ ΟἾΟΒ τῆοτα : “ὙΠ Οδερηογεῖοτές οἵ ΧΘΠΌΡΒοι βεῖνεά 

δι5 ΟΟΙΏΙΏΟΙ ΤηΔ ΙΟΥΔΑ] [ΟΥ [ἢ “Ζεργοηεῖοο να της Οοτθγο,; νυ δίθνοὺ )1Ὲ ὨΊΔΥ͂ 

(Β1ηἰς ἀρουΐ {Π68 δα ΠοΥβ]ρ οὗ [μ686 ἔνγο Ἔϑϑαγβ. ΜδηΥ ρϑιβ116] ραββαρὲϑ ἴῃ 
Ῥδιτηῖου 5 Κέω Ο͵οξίθ οδ ὍΘ τεξεγσθα ἰο [Ὧ6 βδηῖα βοῦζοβ. Τὸ ψῇδΐ δχίθηίΐ 
ΑἸΡΕΓ πον ατεοῖὶς 15 ἢοΐ δϑοογίϑι θᾶ ; Ῥαΐ ονθη ἴῃ [ἢ6 Ῥαᾶ Τιδίΐη ἰσϑη918- 

ΠοηΒ Οὗ [δἰ ἀρὲ ἃ ἤδνοῦγ 50 ρεοι] δ 85 ἰμδὶ οἵ Χϑημορβοῃβ βίγ 16 οουἹᾶ ποῖ. 
Ὦανε ἐϑοδρβᾶ Π15 ἤπβ 56η56. 722α 221. Ῥατὶ 1. Ρ. 196, ποίδ. 

ΤῊΞ ΘΤΕΌΟΤΟΕΒΕΕ ΟΕ ΤῊῈ ΟΣΟΟΝΟΜΊΙΟῦΣ, ΜΨΙΤῊ ΑΝ ΑΝΑΙΘΙ8 

ΟΕ Ο(ΑΡΡ. 1.-Υ]. 

Α5. ἃ ῬΟΒΒΙΡΙ6 ΠΕΡ ἴο ἰῃς βἰπάθης ἢ ἰῃς6 ατροῖς ἰοχί 
Ὀείοτθ Ἀπ, 1 Δρρεηάᾶ {π6 [Ὁ] οσίηρ ποίθ οα {86 βἰτασοίατε οὗ 
[ῃ68 Οὐεροηο)ηΖρ5, ΔΙΟΤΡ ὙΠ ΔῊ ΔΏΔΙγ515. οὐ σδρρ. 1.-ν. ΤΗΘ 
{τα ῖ158. ἃ5 1ὑ ΠΟΥ͂ εχίβίβ Ὠδίθγα]ν [8158 ἰπΐο [Ὦτεα ρϑτίβ :---- 



ΞΤΕΌΓΤΟΚΕ ΟἿ᾽ ΤῊΝ ΟΕΟΟΝΟΜΙΟῸΌΣ ᾿ 1 

ΡΑᾺΥ 1.--ΑὩ ἰπἰγτοαποοη σοηβιβεϊηρ οὐ σμαρίευ. 1. (Οὐ ῬΟΒΒΙΟΙΥ 

Οϑρ. 1. 
αἴ. σΆΡΡ. 1. 

δηᾷ 11. 

σμαρίευβ 1. δηά 11.}, ὑγ1 ἢ βεϑίὴβ ἴο ὈῈ σοϊῃροβεα οἡ (ῃ6 [1η65 
οἵ ἰῃς “2 2εγρμογαωδέίζα, δα ὑΔΥ ΘΙ Ὑ061} βᾶανα Ῥβθὴ ρϑηῃηρά 

ΟΥΡΊΏΔΙΠ]Υ 85 ἃ ἰορὶς οἵ (με ᾿Απομνημονεύματα ῬΥορεῦ. Α οοη- 
νεγβδίίοῃ Ὀδθίνγεθη ϑοοζαΐεβ δηᾶ ΟὐἹορα]ὰ5 περὶ οἰκονομίας. 

ῬΑΒΤ 11.--- ΤῊ ϊβ σον υβϑίο 15 ἀενεϊορϑά ἴῃ ἃ βοιηθνῃδί ΓΥ̓ΘΟΥ ΤΔΠΏΠΘΙ, 

Οδρρ.11.. 
αἰ. 1. ν].12 

τς ρϑυβοῃδ νυ οἵ ϑοογαΐθβ (Ξ})) 15 Ῥγεβουνϑά ἃ5 δύ δ [με ϑοογαίίο 
εἰρωνεία, Ἀϊ5 ὈΪΑΥ] Ὠπμιοσγ, δηᾷ δὐἀὐποδίίοηδὶ βρὶ τ 81510 6’ 
Ῥεηΐ δύ σοῃοογῃεά, Ὀαΐ ἴῃ [μ6 ἀἸβααϑιίοπϑ [Π6 δαΐμοῦ ἄοοϑ μοὶ 
ΒΟΓΌΠΡΙΘ ἴο '86 [πΠῈ6Ὸ τηδϑίευ ἃ5 ἃ ΠΊΕΥΕ 267, Ο7 ΟΥ̓ Τηου ὨΡΙΘοα ἴο 

ΠΟΏΨΘΕΥ͂ ἰο [6 γεϑάδυ βουηξ οἵ 15 ον ἰανουσία 14685---οοποῃεά, 
τηογθονϑῦ, ἴῃ ἐΠπουουρὮΪγ ΧοηορΒοηίδδηῃ ἰδηριδρθ. 

ΘΟΙ6 Οὗ [86 ΠΙυφρ α!οὴς ἀϑεα αὐτὸ ἀπαγδηλχαίίς δὰ 976 δοοζαΖΣ, ἴου ἰὴ 8 

ταβί, οἵ στϑαὶ δυίοθιορσαρῆϊο ἰηἰογεβί (6.0. (86 ἴα]6 δροιὶ {με 
γοΟΌηΡοΥ Ογτὰβ δηᾶ 1 βαπαοΥ ἃ5 πδυγαίθα Ὀγ {86 Ἰδαίου, ξένῳ ποτέ 

τινι ἐν Μεγάροις. ὅ8ε6 Ττδηβ. νο]. 1. είς, ΡΡ. Ιχχχνΐ. 22.1, 
ΧΟΡ. 22, 2).. ὙΤΠοῖδ 15 ὡς ἐμοίγε δοκεῖ, ϑογηδίιηρ 5]ΠΡΏΓΥ 
““ἸΑΡουτοαᾶ,᾽ [που ποῖ δοίμδ!]ν ἀπρυδοθῖα! ([Ὧ6 χϑϑαϊί, ρεῖ- 

ὨδΡ5, οἵ ψεϊάϊηρ' ἰορείμευ σοτηροβῖία ἀοσαηγθηΐβ), 1 (6 5ιγ]16 αἱ 

νΔΥΪοΙ5. Ῥοϊηΐβ οἱ [Πε686 σμαρίθυβ, 111.0Ο10.--νῖ|. 12; ΠΚρ, ἴο 88 ἃ 

ΨΕΙΥ͂ τηοάσδγῃ 1Π05ἰγαίίοη, (ῃς εἴοτί οἵ δὴ δϑγοάγοσῃβ ρει ηρ 
ἀηᾶογ ψνεῖρῃ, δηᾷ ϑβοδείησ ὉΠΡ ἴῃ ἴδος οὗ ἃ Ῥζεεζα 1 ψ]46 
σγγδίοηβ, δηᾶ ἤθη σειν Πατίεσηρ ἀονῃ ἰο δαυίῃ ἀρϑίῃ (566 
τῆς οΠ Ποἰδὴ οὗ Τοηγϑίαβ ΕΗ Α]1ο. οἡ ΧΟΠΟΡΠΟΙ 5 ΠιΙβζουοδὶ 

βίγ]θ, σαοίεα ἴῃ ΤΎδη5. νο]. 1. Ρ. ΧΧΨ].); Ρυΐ {Π6 τηδῖνοὶ 15 
ΘΟ Θ ΠΥ ρογίογηθᾶ, 1 σΠμαρίου νἱ. [ΠΕ γῈ δὺθ οὐνίουβ. 5] 5 

οἵ Βἰαίαβ οὐ οἴμεν ἰδϑῦσα τῇ [ῃ6 ἰδοχί δ5 μπαηάεα ἀἄονψῃ ἰο 8. 
ΑἹ ὃ 12 ἃ [ατπεν ἀενεϊοριηθηΐ οἵ [ῃ6 ΤΠ6515 σου ῃ 068. 

ῬΑΚΤ 111.---ΤῊὸ οοηνεγϑαίΐοηβ μεΐμνψθεη ϑοογαίεβ δηα ᾿ϑομοιηδοῆις,1 {παὶ 

ΟΑρΡ.ν". αὶ 
ῶ, Ψ]. 12. 

, θβδι- θα] οὐ [ῃς σοοά οἰΖεῃ δηα σοΟΌΙΥΥ σἜἝη(]Ἔτηδη, νγΏ] ἢ 

᾿Θϑοογαίθϑ τερϑϑῖβ ἴοσ (ἢς Ῥδθηεῆΐ οἵ Οὐπόοῦα]α5, γα ἃ Π1{]16 ἰγεδίϊβα 
ἴῃ {ΠΘ 5 Ιν 65 οὴ Πουβαῃο] τηδηδρετηθηΐ, ψ]]} 6 ῃοΟα, ἐπιμέλεια, εἴα. 

ἄονῃ ἴο {π6 ογονηίΐηρ' ἰορῖς τὸ ἐθελόντων ἄρχειν. Τί 15 ποίϊοε- 

Δ Ό16 ἐμαὶ Ομτοραϊαβ ἄοεβ μοί βρϑαὶς ἀρϑίῃ δε νἱ. 11. ΤῈΕ 

506η6, ᾿ἰηάρρά, 15 ἰδϊά ἴῃ Αἰἴῆδηβ δῃπᾷ Αἰίίοα; ϑοοζαῖθϑ. δηᾶ 

Ἰϑοπουηδοθυς (α το 8] ᾿ειβοῆδρε οὐὴ ἃ δἰυαν οἵ βοὴηβ ομϑ-- 
ῬοΟΒΘΙΌΪΥ Χομορμομἶβ οσγῃ [δ μεγ) (811. 85. ἀσδιηβίϊο!ν δ5. (86 
δτιϊδὶ ΧΟΠΟΡΠΟΩ οδῇ τῆδῖκα ἴθ; Ὀαΐ, ἃ5 ἴῃ ΟὟ ἀγδδυηβ, 76 

1 ῬοςβΙΟΙ͂ν δ τεϑὶ δ. 86 Ρ]αις. 220». 111. τ, Ὁ. γο ὗν νιι.), καὶ ᾿Αρίστιππος ᾿᾽Ολυμ- 
πίασιν ᾿Ισχομάχῳ συμβαλὼν ἠρώτα, τί Σωκράτης διαλεγόμενος οὕτω τοὺς νέους διατίθησι, 
κιτιλ. Αὐβᾶρρυβ ομβδηοδᾷ προῦ ᾿βοδβοιηβομαβ δὲ ΟἸνταρίδ, δῃᾷ νταβ ἰδ Ὀν Ἀΐβ ἐποουλῖστηβ 
οὗ ϑοοζαδαῖβθβ ἴο ἜἼχίβηᾷ "5 Ἰοῦσπον ἴο ΑΙ ΘΏ5. 



ΠῚ ὌΣ τ᾿ ᾿ἸἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

βθϑ ἰο 6 ἴῃ ἰψχο ρίδοεθ. δὲ ομα δῃᾷ ἰῃ86 βαὴβ {ἰη6, δῃηά 
1η6 ρβδίζουβ 8551 16 ΘΕΟΥ͂ ΡΘΥΒΟΏΔ]1165. ἰβοποιηδοῆιβ 15 

Χεποόρῆοι Πἰμηβεῖ απ [ἷ5 γουηρ ψΠῈ 5 ΡΠ 6βία, δπᾶ [ῃῈ 
Βουβα 15 Χϑῃπορμοπβ ἴῃ ἰῃ8 πεὶρῃρουγῃοοά οἵ 5011ὰ5 (566 

. ΤΥΔΏ5. ΝΟ]. 1. Ὁ. ΟΧΧΧ.)." 

ΑΝΑΙΝΘΙΘ 

15 οἰκονομία δ᾽ Ξοίδμοα 9 δῃᾷ ἰἔϑο ψῃδὶ ἰς 115 βυ ]θοὶ ταδίίου ὃ Οτδηίθά 
1 15. ἃ βοίδβῃοε {Πτ6ὸ δὴν οἴμοσ, ἴβοβα ψῆο πᾶνε ἰῃς ἐπιστήμη οἵ 

1ἴι 5ῃοιυἹα Ὀς δ0]6 ἰο βχϑζοῖβα 1 ἴοῦ [6 Ῥεηβῆί οἵ ἐμειηβθῖναϑ 

Οδρ. 1. δηᾶ οἰἴμϑῖβ. ἃ 5. οἶκος ἀεπηεᾶ. Νο φροββϑθββίοῃ, ἢοΐ ὩΟΠΘΥ 
ΤῊΒ οὐἹβίηδὶ 156], 15 οὗ ΔΠΥ νϑ]αθ ὉΠ1655 (᾿ς ΟΥ̓ΠΟΥ Ποὺγ5 ΠΟΥ ἰο τι58 1{ ἴο 

ἘΡΗΡΙΟΙΣ δαναπίαρα, θπ1 18 [15 πον]εᾶρα 411 μ6 μα5, ἐνθὴ ἰλ6 ΘΠ Πγ165 
Ἦδθ Πδ5, 1 ἰυχηεᾶ ἰο σοοῦ δοοουηΐ, ΤαΔὺ 6 θα] ἢ ἰο ἢ. ἃ 
Ῥδυ ΓΟ ΌΪΑ οἷαθ5 οἵ ἴοεβ, ἤονονοὶ--- ἢϊθ. οὐ ονευτηδϑίθσίπρ 

ῬΆΒΘΙΟῺΒ ----Δ Υ τεᾶποα ἃ τηδῃ ἴο ἃ βἰαϊε οἵ 5] υεΥΎ ἴῃ Μ]Οἢ 
ΠΘΙΙΠου Καον]εᾶρα ΠΟΥ ΡΟββαβϑίοη5 16 Ὑγ θα [ἢ ἴο Ὠΐτη. 

Οχ ἐδ8 ξῃρροβιεοι ἐμὲ με 15 ἴτεα ἔζοῃα ἐμ6 ἀοιηϊπδίίοῃ οἵ βιο ἢ 065, 
ἐδ ἢ δηα {πογείοσγα ἢοΐ [1400 16 ἴο σας 84 οατίαϊϊτηθηΐ οἵ ἢ15 ἰοσίπηδ, 

ἴῃ σοηέησα- ΟΥΓΟΡΌ]Ὲ5 δ ϑοογδίθϑ ἰο δάνίβε Ὠΐτὴ ΠΟ 6 15 ἴο Ῥείίευ Ὠ15 
ΤΟΙ ΘΓΘΙΒΩΙ Θϑίαία, Ῥαΐ ρεμαρβ ϑοοζαίθα {μ1η15 Βἰηλ Υἱοῦ ὁπουρἢ δἰγεδαγ. 

πη ἐπς σοῃίγδυυ, Βα ἰ5 βαγρυβεᾶ ἰο Πα ϑοοζαίεβ γεραγάβ ἨϊτΩ 85 

Δαγ ΐηρ αὶ γε γ. ΤῊΘ ο8115 ἀροὰ ΟἸΟΡΌΪα5᾽ ραγβε δγα 

50 ΤΊΘΔΗΥ͂ ἰῃδὲ, ἰΠοΟΠΡῊ 815 Ἰουίπηθ. ἐχοθθας {Π6 ριδησα  ΒΙΟΙ 
Θοοζαίθα σδῇ 0811 ἢϊς ον 8 απηάτοαϊο]ά, 1 ἄοσα ποί βαξῆοσ. 

Τηἀεςα ες 15, .5. 24αἴζεθ, ΤΕΥ] ΟυΒΙν πθᾶὺ Ὀερσαγάοτη. γε ἢ ἴῃ - 

ἴδοῖ 15. ταϊαϊΐνε ἰο [6 Ῥοββεββϑου β πϑεᾶβ, ΟΥἸΙΟΡυ]α5. δββθηΐβ, 
Ῥαΐ 411 ἴῃ τθοτο (8 9) 6 μα5 πεεᾶ οἵ ϑοοζαῖθβ. δ5 Ἦΐβ5 2αἐγοΡμτὲ5 

ἴο 58ᾶν) 8 Ὠ101 ΠΌΤ 5 οἢ ἃ σα βίσορῃα ; δηα ΏΘη Θοογαίθβ ᾿'ΤΟΠΙΟΔΠ]Υ 
ἀδηγαῦβ ἴο δάμη {Πρ 50 ἰορϑυ -ἰΥΥΥ 8. γϑ δ ]Οη5 10, ΟΥΟΡα]τ5 
ἀείεπθ Ηἷς ἄρρβαὶ (8 10) οῃ ἰῃ8 στουπᾶ {μαΐ ϑοοζαίεβ ποῦ αἱ 
Ιεαϑδὲ ομβ πλουτηρὸν ἔργον, νἷζΖ. περιουσίαν ποιεῖν, αιᾷ ἰο ἔχ ΠοΥ 

Βοογδίῖς δηΐου ὑτρὸρ ἰδὶ 1 15 ἀρτεϑᾶ δὴ ἐπιστήμη οἵ οἶκονο- 

μία εχίβίβ, 580 ΨὮΥ βϑῃουϊά οὶ ϑοοζαΐίθβ, ῬΟΟΥ δ5 ΒῈ 15, ὈῈ [15 

Ῥτοίεβϑοσ ἢ--τί οὖν κωλύει καί σε ἐπίστασθαι ; διιᾷ ΕΠ ϑΘοοτΙϑίοβ 

Τασμοσ οὔ] βοίβ : ἴου [πε σοοᾶ τϑάβοῃ ἰδὲ 6 μ5 πενεῖ μδᾶ [Π6 ταν 
τηϑίθυίδὶ οἵ σε ἢ ἰο ργϑοίβα οἡ, δῃα ΤΩΔΥ ΨΕΥΥ Π| ΚΕΙΡῪ 5ρ01] ἃ ἴοτ- 
ἴπη6 ἴῃ ἢϊξ δἰθιρί ἴο ἰθαγῃ [μ6 ἐπιστήμη, ΟΥτοΟΡυ] 5. ἜΧΟΙ] τὴ 5 

(8 14) ἀραϊηϑδὲ ϑοογαίεθ᾽ Ἵυἱάθπίς ἀςξϑῖγε ἴο βῃῖτῖς ἃ ἀἰθαρυθθαθ]α 
ἀαίγ : “1 566 γοῦ ψοη Ὦ ΒΕΙ͂Ρ τὩ6 ἴο ὍδδΥ ΤῊΥ ὈυγΠΘη5. ΤΊΟΤΘ 

ΘΆΒγ." “Νο 8 ϑοογαίθϑ ὑβρ]165, “1 δχ ποί βῃϊκίηρ, ἀλλ᾽ 

ὅσα ἔχω καὶ πάνυ προθύμως ἐξηγήσομαί σοι, Ὅπὶ [ῃ6 Ῥεδί βϑύνίοα 
Ἠ6 σαῃ τεηᾶον Βίτα ν}}} ὲ ἴο ροίηί ουξ ἰο Οὐ ορυ]ὰ5 οἴμούθ ἔὰΥ 



ΟΕΟΟΝ. 1.--νΊ. 1111 

ΤΟΥ͂Θ σαΡα ΡῈ ἰῃδη Ὠἰτη561 οὗ ρινίηρ ᾿ηϑίγασεέίοῃ Δ δὲ 6 ἰ5 
ΔΏΧΙΟΙΙΒ ἴο ΙΘαΓ ἔχοι ἤϊτη. ὃ 16. ἐγὼ τοίνυν σοι δείξω ὦ Κριτό- 

βουλε ὅσα νῦν λιπαρεῖς παρ᾽ ἐμοῦ μανθάνειν πολὺ ἄλλους ἐμοῦ 

δεινοτέρους περὶ ταῦτα. ϑοογαίε5 85, Π6 15 ἴγεε ἴο σοῃΐδβϑ, πιδα 
1{ Πῖ5 Ῥυβίηθθβ ἴο αἰβοοναῦ Ὑὴ0 δα (6 γ68] βοϊθηίῆς ἐχρεγίβ ἴῃ 

νΔΥΪΟὰ5 ἀβραγίτηβηίβ οἱ Κηον]θάρε (αἰ2267 Θοομπουν) ἴἰο Ὀ6 ἐουμά 
ἴῃ [Π6 ΟἿ ; 15 ΟὐΥ ΟΒΙν νγὰ5 5. ΓΟΏΡῚΥ διοιβεᾶ ὉΥ ποίϊοϊῃσ [Ὡ6 

ΘΧ γδογαϊηδιν αἸἤδύθησα οὗ σϑϑὰ]ὲ (ἸΏ ομθ οαβδ6ὲ ψεα ἢ, ἴῃ 
ΔΠΟΙΠΕΥ ἸΠαΊρΘη66) Δοῃϊονθαᾶ Ὀ. ρϑορὶβ βηραρεα 1 ΔΡΡρδυθῃίν 

ῬΥΘΟΙβοῖν [16 ββηια οσοπραίίοηθ. ΟἹ ᾿ηνεβεραίίηρ (ῃ6 τηδίζου 

{πΠ6 ἜΧρ δῃδίϊοῃ βεειηβα πδΐασαὶ ΘΠΟῸΡῊ ; 1 411] ἀβρεπάρθα προὰ [δε 

ΒΡΙΠ 1 ΜΒΙΟΩ [Π6 πηάετγίακίηρ νγαβ5 οδυγεα οἡ---ῃ οί ἴῃ ἃ 
ΠΡ Βαζαγα νὰν εἰκῆ πράττοντας, ΘΛἸηρ [ἢ ἰοθ5, οὐὁἨἁ γνώμῃ συντε- 
ταμένῃ ἐπιμελουμένους, ἴῃ Ῥαϊηϑια)κῖηρ [ΑΒ ῃῖϊοι ἢ ννἱϊβ ἀροὴ {π6 

βίχεϊςῃ, δῃᾶ σοηβθαπεηΐ ριόθρουίγ. ΤΉΘβ56 Ἰαἰΐοσ ατα [μ6 βοσχί 

οἱ ρξορὶε δ ψῇοβε ἴβεὶ Οὐίορα]αθβ 5ῃου]α 518 δ5. ἃ ΡΈρ]], 
Δα ϑοογαίθϑα Μ11 πηάογίαϊςθ ἴο 58 ὺ π6 Μη] βδοοῇ Ῥβοοῖὴβ πάνυ 
δεινὸς χρηματιστής, ἃ5 ΟἸανΕΥ ἃ τηδὴ οὗ Ὀ.51Π 655 ἃ5 ΟἹΘ τηἱρῃξϊ Πορε 

ἴο 566. 

Οπίοραϊα5. (ἢ στονίηρ ᾿πηρϑίϊθης 6) δχοϊαΐτηβ : “ΝΟ (παῖ 1 Πᾶνε 
ΟΡ. 11. φοΐ Βοϊα οἵ γοι, ϑοοτγαίβθϑ, 1 ἄο ποί γσγθδῃ ἰο 1εΐ γοι ρῸ τη{]], ἴῃ 

δ ΣΝ [86 Ῥύθβθῆσα οἵ {πε86 ψιίζηθθβεβ, [Π6 ΕἸθηᾶς δϑβει 64 Ὦθτο, 
νεϊορεάβ. γοῖ ἤδνε ρίνϑβη ργζοοῦ ροβιίνα οἵ ψῇηδί γοι Ῥγοχηῖβοά,᾽ νῦν τοι 

ἐγώ σε οὐκέτι ἀφήσω, ὦ Σώκρατες, πρὶν ἄν μοι ἃ ὑπέσχησαι ἐνάν- 

τιον τῶν φίλων τουτωνὶ ἀποδείξῃς. “ΓὨΕΥΕΌΡΟΙΩ ϑοοχαῖεβ, 5ὸ ραΐ 
ἴο 1ξ, Ῥχγοοββᾶς ““ ἀϊδ᾽ θοίισα]ν ̓ ἴο αυϊοίκθη [ἢ ᾿ππαρτηδίίοη ; οὗ 
[815 ου]ᾶ- 8 βίπαθηΐ οἵ βοοποηλῖοβ (δἰ Πουίο, 1 σχου]α ἀΡΡΘϑυ, 
βου μαῦ Ἰδυηγ δμα ὈΪ μα ἰοὸ [6 ἄδηῃρουβ οὗ [6 βἰϊυδίοη) Ὅν 
οΔΙ Πρ ἋΡ ἴο 15 τη αγΥα ἃ βϑϑυῖθϑ οἱ {Ππθἰγδῖνε ᾿πϑίαποθβ 
([815 15 [ὴ68 “Ῥυοοῦ" ὈΥ σοτηρδῃίοῃ ἰδ] αῖχ οὐ ““ορ]βοί Ἰθββοῃβ ")--- 
““ἸοοΙς οἡ [815 ρ᾽οίαγα δῃα οἡ [Πδΐ ᾽) ; δῃμά Ὀγ (15 ροϊηεϊηρσ-ουΐ 
ῬΙοσΘθ5. χηρθ ΟΥἸΓΟΡΌ]ὰ5. ἰο 8. σΟηβοϊ οι βη685 Οὐ 51 Χ ΘΘ56 1185 
ΟΥ̓ ἢγδί ῬΥΙΠΟΙΡΙ65. οἵ Ἐπομοίαν, ἤν σοι ἐπιδεικνύω πρῶτον μέν 

. “Αἀδιῇ, ΠΟΥ͂ ΟρῈ (Ὠϊ1η6 Ἔεγξβ, δῃᾷ ἢγϑί Ὀδῃο α. 
(1) Ηδχτδβ ἃ 86εἰ οἵ ρβορὶβ Ὀυ]αϊηρ ναϑὶ ἱποοηνθηΐθηΐ ρϑ]δοθϑ δἱ 

σγϑϑί οοβί, 85 ορροβθά ἴο δῃηοίῃεγ βεΐί ψῇο ργείδυ ἴο 114 οοπλ- 
[ογίϑ 8 τηοάδθϑί ποηγϑβίθαβ δηᾷά δ ἔδυ 1655 σοβί. 

(2) Ηεῖβ ρεορὶβ ροββεϑϑίηρ το Πιγηϊαγε οἵ 81] βογίβ, 81] αἱ 

1 ΑΞ {π6 δύοβδῃρεὶ ““Μίοδεβεϊ ἔγοτη Αἀδιαβ αγες {πε δἶπὶ τοπιονεά,᾽ 50 ϑοογαίεβ ἐγεϑίβ 
186 ῬυΓ]]π695 οἵ ΟΥΟΡ ]1ι5. 

1Ππεη ρυῦσεα 1 δαράγαθν δηά τὰς 
ΤὮδ νιβιιδὶ ποῦνε, ἴοσ ἢς δά τ ἢ ἰο 566, 
Δῃά ἔγοιῃ [ῃς ννε}] οἵ 118 ἕὭτεε ἄγορϑξ ᾿πβε16, 

ΜΊϊοΩ, .Ρ. .2. χὶ, 414. 



1ιν ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

ΕΙΧΟΘ δΔηα ϑθνθὴβ δηᾷ ᾿μδοσθϑϑι ὉΪθ, νουβαβ οἴμοιβ ΜῈ ἃ ΒΟΘΏΓΙΟΥ 

ΒΌΡΡΙΥ οὗ αγτηϊζαγα Ῥυΐ 811} τεδᾶν ἴου τι56. 
(3) εις ἵνο σϑὴρϑβ οὗ 5ἰανεδ---[Ὡ6 οὔθ δεῖ αἵ Ὀουῃά, Ὀσΐ 

Ῥγϑαϊκίησ {μεῖγ ομαΐηβ δηᾶ γυυηηΐϊησ ανᾶῦ, (ΠΕ ἄἀο ποΐ ψουϊ 
Πδαυ ΠΥ ΠΟΥ ἰονα [ΠΟΙ τηδβίου ; [ὴ6 οἴου Πα, αὶ [που ρΡῊ [ΠΘῚΥ 

[εἰΐθυβ ᾶνε [81]1|6ὴ οἱ (Π6Υ τϑυλδίη αἰἰδοῃθά, οἰρηεο φοἠζηέδ Φτεα7)2 
φἰδόας αὐτεγέξέξ, αηὰ νυ ννδί βρὶτῖὶ με σουϊ ! 

(4) Ηετα ἔνγο σοῃίϊσιουβ ΤἈΥΏΊΒ, ΔΠ}1|{6 Τὴ 811] τεϑρεοίθ, ΟἹΪΥ ἡ 

ΟἿΘ {6 ἔδυγηευ βουτβηε5, δηα οἡ [ῃ6 οἰ ΠΟΥ βίαγνεϑβ----οϊ οὐ] 
ἰο Ἔχρεῃάϊέαχα οἱ ταΐϊποῦϑβ οὐ] οίϑ ; 815 15 ἃ γενεῖβα οαϑ6, μ6 Πὰ5 

ὩΟΐ ΤΠΟΏΘΥ͂ ἴο 5ρεηα ὄδνδῇ Οἢ ὩΘΟΘΘβαΥ165, 

“Ὑ͵Βαῖ οδὰ ᾿ὲ (886 οδβε ὃ ΟΥ ΟΡ] α5. αϑῖτς ἴῃ ἃ ρα ΖΖΙοά 
γγΑΥ. 

“ΟΠ, 1 τασδὶ ἰδία γοῦ ἰο {Π686 α͵5ο,᾽ ϑοοσζδίθβ γθρ 1165. ““1ὶ 
Ὑ}11 Ὅς 45 ροοά 85 ἃ ραν" ((ὐτορυ 55. ἰαϑία ἰοὺ βρη -βθοϊηρ 
διηα τῆς {πεϑίζα 15 Πατη σο 5} ἰοποῃδα ΟΏ) ; ““δηᾶ 85 γοῦ 51 δηᾶ 
νγαῖοῃ [μ6 ρυρρεῖβ, γοῦ σδῃ αϑὶς γουγβαὶῖ βϑοῦὴβ Ὠοσὴβ ααΘϑ[ 05. 
1 ορα γοὰ ΜΠ] Ῥε δοϊ]ε ἴο δῆβννευ {πετὰ.᾽ἢ 

(5) Ηδθῖβ 15. δῃοίμου οοηίγαβί [ν ον το ἰοὸ {π6 ροϊηΐ, δ5 

Οὐ το αΪὰ5 ἵεθαρβ οἵ σουγ86 ἃ βίυα οἵ ἢοΥ5657]: Βουβθιγδηβῆρ. “ΤῊ 
[88 ομθ οαδθ ἴΐ ρᾶὺβ δῃὰ Ὀχίηρβ Βοπουῦῦ, ἴῃ ἰῃ8 οἴμδι ἴΐ ἰβ 
ταϊηουβ.᾽ ΟΥ το υΪ5 δ 615 (ῃς ϑηρ Ὀαΐ βίανεϑ τ οὔ, “"ΑὮἢ γεϑ, 
ἰαταῖαῦ Ρῥιοίαγεβ “ἰῃς τοδα ἴο ῥοῦ οὐ ἴο συϊη,᾿ Ραὲΐ 11 ἀοεϑη 
ΤΩΔΪτα τὴ ΔῺΥ ἴῃ6 τόσα ϑσοθϑϑα 1 ΤῊΥ̓ 58 0165 ἰο οοη- 
[ετηρίαίβ [μθι." Θοοζαίεβ Δ ΏΘΎΤΕΥΒ : “Κς ΒεΟϑα56 1[ 15 ἴ00 5ΙΡΙΥ 8 
τηϑίζοσ ] ἢ γοῦ οὗ {{Π]δζίηρ [π6 βθῆβεβ οὗ βῖρῃί δῃᾷ ᾿δϑαιηρ 
ἴῃ ἰὴ ἄγοϑβ οἰτο]6---τὶσὴϊ ΘηΟΠΡἢ ΜΉΘ γοι ΡῸ ἴο 566 8 ΡΙδὺ οἵ 
ἘπΠρΙἄε5 οὐ Αὐδίορμαηββ, βίησα γοὰ ἀοη᾽ ἐ ἀβριῖγα ἴο ὃ ἃ ρἷαγ- 

σῆς ; Ῥθπΐ, 85 γοὰ ἤᾶνε ἴο Ὀ6 ἃ Πουβειγδῃ, 5ΌΓΕΙΥ γοὰ 5Που]ά 

σδᾶβ6 ἰο Ὀ6 δὴ διηδίθυσ, ὙΤΠεγεβ ρῥγοβί ἴῃ {π6 Ῥακίηθβς. ΟὐἹἝο- 
ῬαΪῈ5 4.51.5 1 Θοογδίθβ νγϑηΐβ ὨΪ1η} ἴο βεῖ ὉΡ 8ἃ5 ἃ Ὀγεεάεδγ (8 10), 

πωλοδαμνεῖν με κελεύεις, ὦ Σώκρατες ; ἴο γΏΪΟΏ Θοογαῖθβ αἸββεηΐβ 

οὐ [86 ρηηοῖρὶα [νοι Χομόρθοη δανοοσαϊεβ, 207,4 677). 1. 17} 

οὗ ““ Ἐοοῃο οί οὗ ἸΔΟΌΥ ᾽ ΔΡΡΑΙΘΠΙΥ. 
(6) Απά Ἰαβν, 8 το [σογηϊηρ' 5111] οἱοβθὺ ΠΟΏΊ6, σῖησα ΟΥ̓ ΟΡ ]ὰ5 

(8 13, οὗ «δ γρ. 1. 2) 15 γηδυσιθα ἴο ἃ γουῃρ Ψ116], ““1εἴ τὴς ροίΐηϊ 
ουΐ ἴο γοῦ οὔθ πη] σοῃίτγαβί, ἴῃ {Π6 ΤΩ ΠΏ ΘΥ 1 ΜΥΏΙΟ. [ῃ6 μδδάϑ οἵ 
(τ 1165 ἰχραΐ [Πεῖγ ψῖνε5. ΤΠὴςδ ροβίοῃ οὗ ἴῃ νυ 6 15 δὴ Θβϑ θη 14] " 
φοϊηΐ ἴῃ ἴῃς ἀοτηδβίῖς δοοπουῶγυ, Ὀαΐ [ἢ15 15 ἃ ἀδ]ιοδία τηδίϊεσ, ΤΟΥ 

186 ϑυ ]Θ 165. οὐ ΟΠ (8 14) 1 τηυβί ᾿πίσοαπος γοῦ ἰο [ῃς6 τὰς 

1 ΤῈβ Ρδγδ]6]1βηλ οὗ {π658 ραβϑθαραδὶ δίκα ἕο δε ἃ βογὲ σΓ ππἀεβισηεᾶ οοἰποϊάδησε ἴῃ 
Ῥτοοῦ οὔ [ες βεηυϊηθηθββ οὗ [815 σμαρίθσ οἵ [6 Ὄδοορ. σϑύβαβ Ὦγ. Τληςῖκθ᾽β ἰπτογροϊδίϊοιι 
τὨεοχν, 180 5 Ρείον, ἃ τσ, τὸν νομέα αἰτιώμεθα, τοταϊη ἀπ οη6 οἵ δε. 1. 11. 32. 



ΟΕΓΟΝ, 1.--νΊ. ἵν 

δχρετί Αϑραβῖα." ΑἀΑπά 80 ἴοο ψιἢ τερατά ἰο οἴμεῦ Ὀγαποῆαβ οὗ 
Κηον]εάᾶρε, τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν, ϑοοταίε5. Ψ1] 6 ΠΑΡΡΥ ἴο 

Ἰηαϊοαίς ἰο Οὐοθαϊας. ϑυασσεβϑίαὶ Ὀυδοι ΠΟ Υ5. 1 ΘΥΘΙΥ οδ56, 1ἢ 

50 ἢ6 ψΊ5Π 68. 

σβρ. ἵν. 81. Οπίορυϊας ἀσριθοαίθ ἴπῸ ῃοίΐοῃ οὗ μανίηρ αὐ [ἢ αὐίβ 
8η6 βοίθησος 1Ππ5ἰγαϊε : ἢ6 Ψ1Π 6 σοηίξηΐς 1 δοογαίθϑ ψ1}] 

ἰμαιοαίθ ἰμοϑα Μοῦ 11 Ὀ)Δ δε δηᾶ τηοϑί οί ]6 ἴοσ ΖΖ, [ἢ 

{μεῖγ ρυδοιιοηουβ, δηα α͵5ὸ ἄο ψνμαὶ ἢ οδῃ ἴο περ πη οἢ 
ἢϊ5. τοδαᾶ ὈΥ͂ ρούβοῃδὶ ἰηβίσποίίοῃ, καὶ αὐτὸς δὲ ὅτι δύνασαι συν- 
ὠφέλει εἰς ταῦτα διδάσκων. [Τὸ {15 ΔΡΡΕΑΙ 1{ 15 ΠΟΙ ΕΔ ΌΪς {παῖ 
ϑοογδίθϑ ἄοες. ποὶ ἀδγησσ, μ6 ἄοεθβ ποί ρεδᾷ ἄγνοια, ἍΝ Ι 8 

σοη ΠΥ ΜΙΟΙ τηδῪ 6 ἀταηλαίίς ἘΠΟῸΡῊ (πίποθ ΞῚῸΣ ἰ5 σϑῃ14]), 

Ὀαΐ ἴῃ ἃ βίυ]α νἘΙΟἢ, ἃ5 γεσαγάς ἀϊοίίοη δηᾷ {Ππ5ἰχαῖνε δἀυραμιθηΐ 
ΑΙ, ϑανοῦτα ΒἰχοησΥ οὗ [ῃ6 δαῖμοῦ, μ6 [Ό]]}ονγ5 ἢἷ5 οπα.] 
8. 2. ΤΙ. τηεομδηΐοα]ὶ αὐτί (αὖ βαναυσικαί) γε δοσοχζαϊηρ]ν 

δχοϊπαβα : απᾶ ἰο Ομτορυ θ᾽ ααδϑίίοῃ (8 4): ““ΝΙοἢ δῖε 
(88 ατίβϑ γοῦ μοῦ σοιη861 5 ἴο δηρᾶρα 1 2 ϑοοζαίεϑβ 

γΈΡ]165 ἰμαὶ ἴθ τοῦδ ποί 6 δϑῃμαιηεα ἰο ἰτηϊαίς [μα 
Ῥογβίδη ἱκηρ, ΨῆΟ 15 ϑαϊά ἰο βεί [τῃ8 ῃϊρῃθοί ναῖὰθε οἡ (ῃ8 
αγίβ οἵ γγὙὰ δῃηα δρτιςυ]ίαγο. 88 5-14. Δὴ δοσοοιμί [ο]]οννβ 

οἵ ἰῃε Ῥεγβίδῃ 5γϑίθηι, 1ἢ ΜΏΙΟΝ ται] 8υίβϑτη δηα [ἢ8 οὐ] Πν δία 

οἵ ἰῃς6. 5011] αὔθ μεϊρυηδίθ οἵ οὴὔβ δηοίῃθυ. 8 15. ΠΙυίσαϊνε 

δῃεοαοίεβ οἱ [ὴ6 στοαί Κίηρ, 8 τό. Οἵ γειβ [τὰ ρτεαὶ 

ΔΡΡΑΥΘη Ϊυ, οὐ 15 1ἰ δἴτοσ 411 (8. 17) “188 {π||{ 3]. 88 τό, το. Α 

γον ηἴβοθησα οὗ (6 “παδαξῆς ἀρὰ Ογγαβ ἴῃ γοῦθηρεῦ, 88 20-25. 
Α ἰα]β οἵ ὕγγὰβ δῃά Τνβαηάου. 

δρ. νυν. 8:1. ϑοοζαίθβ. βχρίδιῃηβ ἴο ΟἸἸἰοΡαΐα5 ἐμαξ ἢ6 παγγαίθθ (ἢ 15 
ΒΊΟΥΥ ἰο ὨῺ 1 ΟΥ̓ΦΕΥ ἰο 5ῇῆον, ὅτι τῆς γεωργικῆς οὐδ᾽ οἱ πάνν 

μακάριοι δύνανται ἀπέχεσθαι, [μαϊ ἴῃε ργξβαίεθε σγδηάβθος ἴῃ ἰῃς 

γουα σαηηοί ἰκθθρ ἰδ εῖγ παπᾶς ΟΥ̓ δρυϊου]αστα. ἘΔ [θη ρτο- 

οεράς [ἢ δηοίῃπου ΒΙΡΉΪν ροδίϊσαὶ δηα Χοηορμοηΐθεδῃ ρᾷβ558ΡῈ] 2 
ἴο γα (ἢ6 ῥύαῖβεβ οἵ δρυιου!αγα δηᾶ οὐ ἐμαΐ σγεαί ραθ]ς 
50ῆοοΙ, δυθραηάαγν, ΜΆΘΗ 15 [ὴ6 τπλοίμποῦ δηᾶ παγϑο οἵ 81] (ῃς 

αὐίβ. 88 2-[.17ζ. Απᾷ ψνῇεη ΟἸζορυϊα5. αἰίοιθ ““δηλθη,᾽" δαὶ 

σασραδία [πὶ ἴπεγα 15. (ῃ15 ἄγαν δοῖς--- “1 Δρυιου]ίαγα τηοϑί 
τῆϊηρθ δἵὲ Ῥδυοηα τδη᾿5 οδ]ου]δίοη," τῆς γεωργικῆς τὰ 

πλεῖστά ἐστιν ἀνθρώπῳ ἀδύνατα προνοῆσαι (Δηοῖ ΘΓ ῬὈοδαία] 

Ῥοειΐσαὶ ἀδθϑουιρίίΐοη οἱ οἰϊπηδίῖς νἱβιϊαίοηθ [Ὁ] δχ 076 

Ογζίοδηζ),5 Θοογαῖθβ γθι ἄς. ἴση ἰηδὶ (ξδ8 109, 20) [Π6 αἴαῖτβ οἵ 

1 Ῥιδηβίδιςα ὃν (ίοοσο, ἐδ δισμεοί. 17. σρ. 568 ΤΎύδβ. νοἱ. 1. Τπεγοάποίίοη, Ὁ. χχνὶ. ; 
ΝΟΡΡΕ᾽ 5 Οἴεόζο, 236, ἴον ἴῃς ἐνεπέν- Ιου γαριιθπίβ ἰεξς οὗ (ἱσογος. ἐγαηβίδίιοη οὗ (ῃς 
Οεεοολι. 

2 ὙΒιοι Οόονῖον μα5 Ῥουθαρδ ᾿τπηϊ δίς ἴῃ Ὧ15 οϑϑαν ΟΣ ΑρΖβομιέρνο. ᾿ 
9. ὙΨῃϊοῦ ΨΙΓΡῚ συτεῖν δά τῷ τη θη μα ντοίε : εἰ αἀπθοηάδιη πλοῦθο ο86 11 τη156- 

ταῦθ οοογία δδὲ Τοιηροβίββ.---σορ', 111. 4γ. 

΄ 



᾽ν] ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ὨΟΒΌΔΙΠΟΥΥ ΠΟ 655 ἴῃ8ὴ ἰῆοβε οὗ νγὰσ 116 ἴῃ {πῸὸ βαηάς οἵ {8 
σοᾶδ, βοβα ἰανουγ τηαϑί θῈ βουρῃϊ Ὁγ (Π6 ψουβΒῖρροΥ ἢ ἀὰς 
Βα Π]1Υ [8η6 50 ψν] ἢ [815 ἘΠΟΥΟΌΡΏΪΥ ΧΟΠορβομίθδῃ ἰορὶο [Π6 
σμδρίευ 6 π49]. 

Οδρ. ν΄. 81. ΟΠΙΟΡυΪα5 ἀβϑθηίβ : “41 αχαϊΐα ἀρρίονα θη γοὺ ὈΙ4 τ5 
Θηάθανουῦ ἰο Ὀδρίῃ βοὴ ψουΐκ ψΠ Ποανθηβ ΒΕΙρ,᾽ κελεύων 
πειρᾶσθαι σὺν τοῖς θεοῖς ἄρχεσθαι παντὸς ἔργου [ὙΥϊοἢ,, ἃ5 νγα νγ6}} 

Ἰζῆονν, 15 Χεαμορμοη᾿ 5 ον ανουχιία ργθοθρί, [πουρ ἢ ῬΟΒΘΙΌΪΥ δη- 
ἰογοϑα οἱ Ὠΐτη ὈΥ ϑοογαίθ5], [με σοᾶβ ψ8ο Βοα ἴῃ {πεῖν μδηάβ [ῃ8 
Ι55165 οἵἨ ρϑβδᾶοα δηᾷ νγαΐ, δῃᾷᾶ 1ῃ (μα (ἢ ἢδ, Οὐ όοΡα]αβ, ν}1}} 

ϑίγίνα ἰο ᾿ἶνε ; δαὶ Ψ11 ποὶ ϑοογαίθς τοίασῃ ἔγοιῃ ῃἷς ἄϊρυθββίοῃ 

δα Ραγϑια [Π6 Βα] οὶ οὗἨ ΘσΟΏΟΤΩΥ ΡΥΌΡΕΙ, 85 ἢ6 [15 ἢ6 88 
8. ΟἸσαΥΟΥ νἱδνν ΠΟΥ οὗ {Π6 ρύόρεῦ πιοᾶςδ οὗ Π|6 1 ϑοοζαίθα ἔμθη 
ὈΓΟΡΟΒβ65 (8 2) (Παΐ τε ὺ 5ῃου]ά πγβί τόνον τ μαΐ {ΠῈν Πα 80 ἴδυ 
ἀρτερα ἰο, αῃά ἰο {ῃ15. ΟΠ οΡα]ὰ5. πδίασα Πγ σοηθθηίθβ. [Τὸ 

γθαβοὴ ἴοΙ ΟΟΙΏΙΩΟΏ ὈΥΘηλθθ65 ᾶ5, α ΚΉΟΥ,, [ῃ6 Βοοζαίίο 
τηθίῃμῃοά. 8668 7ζφφρῃ. Ν᾿. νὶ. 15, διὰ τῶν μάλιστα ὁμολογουμένων 

ἐπορεύετο, νομίζων ταύτην [τὴν] ἀσφάλειαν εἶναι λόγου]. [ΟΥ̓ μαΐ 15 

αν! ἀθμιν ἰηἰοηάθα ἰο 6 δὴ δχϑοὶ χεσδριυἱδίίοη οὗ [ῃς ομίθῇ 

Ροϊηίβ οὗ ἰῃῆ6. ἥνε ριεοβάϊηρ' ομαρίειβ [ο]]οννβ, 88. 4-11, 12. 1 

15. ἔχ [15 Ὑδοδρὶ Π]ΔΊΊΟΏ. 15. ἢοΐ ἃ5 σοιαρ]θία 85 1 βῃου]ᾶ Ὅς, 
δρᾶ 1 τη ο5 Οὴ6 οοποϊ βίου (8 6) 8ἃ5. βανίῃρ Ῥβεϑὴ γεϑοῃεᾶ 
νἸΟὮ 15 ποῖ ἑουπηάᾶ ἴῃ μ6 ῥγδνίοιιβ ομαρίεσβ, Ονίουβὶν, 1 
τη, [μογα 15 βοιηθίιηρ᾽ δια 155 1 οὔτ νεγβίοη οὗ {Ππ6 οΥἹΡΊΏ 4] 
ἰεχί, νοἢ σουἹα Βαγάϊν πᾶνε ἰοῖς (6 Βαηᾶς οἵ Χεπορἤοη ΟΥὁὨ 
ΔΏΥ ΤΕΒΡΟΏΒΙΡ]6. εὐϊζου οἵ 15 ψγοῦκ ἢ} [815 ΌΪοῖ οὐ 11.732 
δ 12 [0]]. Θοογαίθβ ρίνεϑ ἃ Πδν ἰασγῃ ἰο [Π6 αἰβοιβδίοη, ἢ ἀθϑουι]ηρ' 

Πΐβ επάδανουγ ἴο πη ἃ γε! Πν “΄ Ῥεδυς] δηα σοοά τηδῃ,᾿ ψΒοτΩ 
Ἦξ ὨΔΡΡΙΪΥ ἀϊβοονεγεά ἴῃ 16 ρξύβοῃ οἱ ἰβοῃπογηβοῇιβ. 

ΤῊΘ τειηδίῃϊηρ ομαρίθυβ ΥἹ]. -ΧΧΙ. 806 ἃ γτεροτχί οἵ {1}6 τηδίζου 
δΔηᾶ οὗ [ῃ6 σοηνογβαίοη Μοῦ δηβαθᾷ Ῥεΐνγθθη ϑοοζαΐθθ δηά 

Ἰϑοπουδοθμαβ 85 παιγαϊθα ὈΥ {Π6 [ούηηθεσ. ὙΤὨῖ5 ἀϊαίορια ΜΙ] 1Ὲ 

εἰ ἀϊαίοριια ἴουμηβ, ἂ5 1 αν ΔΙσεδαν 5814, 8 ἰγεδίῖϑε. οἡ {88 

Βουβεο]4, Ῥερὶπηϊηρ ψἱὰ τῆς πποίίοηβ οἱ 1ἴῃ6 νι μα ΠΘΥ 
σοοάτηδη, ἰῃ6 οἰκοδεσπότης ὨϊγΑΒ5611, το [86 δηᾶ οἵ [ῃς6 βίουυ, 

Ε1 Ῥοῖτον {π685886 Ῥῆγαβεβ. ποῖα Ον, Ὦ, Μοχγίϑ᾽5 γενίενν οὔ 1. 1η0]κο 5 εὐϊίίοῃ αἰγεδᾶν 
ταϊεγγεᾷά ἴο. 

2 ΘΟΉΘΩΚΙ δηποίδίαβ α ἦσο.  “' ϑεοείοῃθβ 6 εἴ 7 ἱπερῖο ροβίζοβ 6558 'οοο ϑῖι Βυαι θη ΡΟ ἢ 
Ἰαίθ!οχὶς, ααἱ εα5 οἴω ἴῃ οαρὶϊα ἱν ροβὲ 8 2 οοἰϊοοδίαβ {ιῖ5βε σοῃήθοιε δέαπα ἰηάς 
ἔφαμεν εἰ φόμεθα ἰῃδϑετεῖβ ἃ Πργατῖ5 μπὸ ἐγαπβαῖας εβσβα. ΜΙΒῚ ἴῃ οαρὶΐα ν δηΐα ὃ 13, ἢδθὸ 
νιάδηϊαν ἐχοϊαῖββε : συμπαροξύνει δέ τι καὶ εἰς τὸ ἀλκίμους εἶναι ἡ γεωργία ἔξω τῶν ἐρυ- 
μάτων . . . . τοῖς ἐργαζομένοις. τεκμήριον δὲ σαφέστατον γένοιτο ἂν τούτου εἰ πολεμίων 
ἐν νον διαφυλάττειν. οὕτω γὰρ ἂν τοὺς μὲν ἀμφὶ γῆν ἔχοντας εὕροι ψηφιζομένονυς ἀρήγειν 

. κινδυνεύοντας. Οὐδε ἤὰς ΘΓ ΘΥΓΟΥΘ ἐκίμ ἐκ, δῷ ἰμιεσροϊδίογα τηδ]α απ γεβοίδ." 
ὃ Τῇ ἃ 5 ΠΟ θμυν ἀγαιηδίϊο νγὰν (οη6 15 τειϊηάςα οὗ Ῥ]δί. “12οἷ, 21). 
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ΟΕΘΟΝ. ν1.--ΧΧΙ. 111 

ψὨΪοἢ ἴγοτὰ Χορ οηβ ροϊηΐ οὗ νίενν 15 (ες ῃθβᾷ οὗ οῇα οσοψῃ- 
1ησ᾽ νσίαθ, ομ6 αἰνίηθ οἵ ἴου [Π15 δηα Ἔν υν οἴθμοῦ [|ς6 ῬΌΒ1 655, 
τὸ ἐθελόντων ἄρχειν. 

Θοοίαίθϑ [6115 ον δ τισὶ Ἰβοβοιηδοῆαβ, δηᾶ οἵ [ῃς οσοηγνοίβα- 

οῃ ΜὨΙΟὮ οηβαβά : 
Οοποεσηϊηρ ἐπ ΞΡΒεῖα οὗ (ῃς νυἱία δηά πϊϑίγεϑϑ, 
ΤῊΣ Ῥεδαΐν οἵ ογά θυ] η685 ἢ σθῆθγαὶ, δηα δ5 ΔΡΡΙΠΠ6 ἴο ἃ μοῦβΕ, 
Αμα δγαησθιηθηΐ οὗ διπλίαγα : σοησουηρ ἴῃ 6 ΠΟΌΒΘΚΘΘΡΕΟΥ 

Δα ΘΓ τη]βίγαϑβϑ. 

ΤῊΕ βεοῦεί οἵ ἰγσὰς Ῥεδαίγ. 
ΤῊδ βρῇῆξία οἵ τῃ6 μεδὰ οὗ [6 μουβεμο]ά : ἃ σουαίτν σϑηί16- 

ΤΏΔῊ Ἶ5 Ῥαχϑαῖϊίβ, δπα οἱ 15 ἰγϑιη1ηρ᾽ 85 ἃ οἰ[1Ζβη. 

ΟΥ [Π6 48411{1Ὲ5 δῃᾶ ἰχϑιηϊηρ οἱ ἃ βίενατζα : οὗ σδυϑία] 685 δηά 

τὴς πιαϑίου᾽β γα. 
ΟΓ δε τὶ οἵ τὰ]!ὴρ οἰμει5. 
ον ὉρτρὨζη695 ΤΔῪ Ὀκ ἰδαρΉϊ. 
ΟΥ 186 Βαϊηδῆθ τί οἱ δρυϊοα!πγ6 ; νυ] ἢ 15 Δ διΐ ΘΑΒΥ ἴο 

Ιθατῃ ; δῃά ψὮγ. 
ΟΓΊΒ6 δαχῖῃ, δῃᾶ ἤθη ἴο ρῥ]ουρΉ. 

Οἱ βονίηρ, ποδίηρ, νψεβάϊηρ, 
Ἐδαρίηρ, [γθϑῃιηρ, ΜΙΏΏΟΜΊΏΡ. 
ΟΥ̓ ρΙαηίΐησ {τπἰ{-ἰγθ65---ἰῃς νίηθ, [16 Πρ-ίτεα, δηᾶ [ῃ6 οἸῖνε. 
Οατα ταίμου μα Κηον]εᾶρε ἃ αεϑιἀθγαίυση : βαγίἢ (η6 α15- 

ΠΟΥ Υου οἵ ἰτ|6 ΠΟΠΘΒΙΥ : ΟΥ̓ δηᾶ ῥχοῆϊΐ οἵ δρυιουϊίαγα, 
ει ἤθγα δ5 εἰβενῆεγθ ἰῃ6 φαδν οἵἩ ργβαΐθθὶ πηρουΐ 15 [868 
δου ἐν ἴῃ ρατὶ ἀϊνίηςθ οἵ σοτημηδηάϊηρ Μ]]Π]Π1ησ ΟΕ α]ΘηΟ6. 

.. 



1ν111 ΙΝΤΚΟΘΌΟΟΤΙΟΝ 

ΤῊΝ ΘὙΖΡΟοσΙσΜ,ΐ 

[86 Ἰαϊθϑί, ποῖ ᾿πηρΡΥΟὈΔΌΪΥ, ἰἢ ΟΥ̓ΘΥ οὗ σοτηροθδίτίοη,2 οἵ Χεϑηο- 
ῬῃοΟΙἾ 5 ““οογϑίιο τυ ηρ5,᾽)7) 15 ἸΏ ΘΥΘΙΥ ὙΑΥ 8. δι τε πλδικα Ὁ]6 ψοτΐ. 
ΤῈ οηΐγ-α5 [Π8 Δυς ΠΟΥ 5. ἤη4] σοηίτ θαοη ἴο οὐγ Κηον]θᾶρα οὗ 
ϑοοαίαϑ 1 οι] ἄδβοίνε δἰϊθηθτοη, δθμα ἴπ6 τλοσα 50 βίποθ [Π6 
ὭΘΥ, 6] [ἢ ἀθαρθηβ δη σΟΆΒΥ5 [6 σοποεροη οἵ τῃ6 
ΡὨΠΟΒΟΡΒΘΥ ΜΏΙΟ. τα μαννα ἀστίνεα ἴτοσα [δὲ “Ζεγιογαῤίζία, εἴς. 
10 ῥγεϑεηΐβ ἃ νἱθν οὗ δοοζδίθβ ΨὨΊΟΉ, [ἢ ρίζα οἵ 11ηγ το 5 ἀπε 
ἴο 1ῃ6 1α]ΟΘΥ̓ΠΟΥΆΒΘΥ οὗ [26 ὈΪοΟρΥΆρΡΠοΥ, χὰ δε] ἰο ᾶγε Ῥβθῃ 
ἈΘΩΘΒΌΥ Δὐτγεα δὲ ἃπα σοηΒΘαΠΘΠΠΥ ἰο Ὀ6 οἵ ρτεαΐ ᾿ἰβίουι δὶ 
νααθ. Βαΐ, ἀραίῃ, ποτα ἃ ῬΌΓΟΙΥ Πογατν ροίηξς οὗ νίϑν (απά 
ἀρατὶ ἔτοτὴ 115 ὈΪΟρταρ 681 ν81116) [ῃ6 σους ρόββϑθββθ85 ἃ ΒΙσΊ ΠΟΥ 
1η ΤΠ] η516 1πίθγαϑέ ; δίησθ, Μηδίενου νἱθῦ ᾿γὸ ἰαῖκα οὗ 11---π μοί μου 
γα ΓΕρδι 1 δ5 ἃ ΡΌΓΕΙΥ ἰδίου δοσουμπὲ οὗ δὴ δοίιδὶ 
ΒΌΡΡΟΙ-ραΥ ΜΏΙΟΙ ἰοοῖς ρῥίδοα ἴῃ Ῥίταθδιβ δὲ {π6 ἤἄουβε οἵ 
(4115 αἴζου [8 Ῥαπαίμεηδίς ἔβϑῦναὶ ἴῃ τΏ6 Ἰδίίου εηᾷ οἵ Τ0]γ 
422 8Β.6., ΟΥ̓ 8ἃ5 8 1(164]58 010) ΟἱἨ ΤΏΘΔΗΥ 51111817 ΒΌΡΡΘΙ- ῬΑ  165,ΐ 
10 5 ῬΓΟΡΔΌΪΥ [6 δδυ]δϑὶ βρεοϊμηθη οἵ ἃ ἰγρε οἵ ἀϊδίορτιο, 
Κηον ΠΌΤ [πὶ πὸ ἔογνγαγά ὑπᾶάθγ [πΠ6 {|| Συμπόσιον 
(οΥΓὁ λόγος συμποσιακός) ; ἃ ἴγρα ἱτηπιοτία 564 δὲ ποθ ὈΥ͂ {Π68 
Β6η1ι5 οἵ Ρ]αΐο δῃηα ἀεϑίηθά το 6 ἰμυϊαιεα Ἰαΐεῦ οἢ Υ ἃ Ἰοῃρ 
πη οἵ ΠΙπβίουβ ψυϊίαιβ (ρΒΠ]ΠΟβορθθιβ δηα “ ρυδιητηδιίδη5 ἢ) 

1 5686 Οτοίε, βζαζο, 11. οἈ, χχῖν., αῃᾷ ἴῃ ρδτγεουϊαν ρΡρ. 218-292, “Τῆς βυπιροβίοῃ οὗ 
ΡΙαῖο σοτηραγεά νι [μαΐ οὗ Χ θπορβοη" ; Τονψεῖι, ῥζαέο, 11., διε. Γαἰγοάαοιίοῃ, ΡΡ. 3-22 ; 
Ῥγοῖ. Μαβαῆνυ, Ζέςέ. ΟΣ. 2:ὲ. ἃ, 8 487 (ξᾶ. τ88ο) ; Θομπείάεν, Χόϑ. νοὶ. ν. ὑῬρ. 129-τ48, 
“Ομδδϑέ. ἀθ σομνίνίο Χεπορμβοπίθο" ; Ὁ. ϑδᾷρρο, «σι. νοῖ. ν. (64. 5ἔεγ.), ρρ. δ6-72, 
ζοῃύ. Ῥταβῖ. ; Βοξοίκῃ, “)6 βἰπλυ]αίθ ααδτὰ Ρ]αδξο σατα Χαπορμοηΐε Ἔχϑγουΐββα ἔεγεασ," 
Ῥλεος, Κὶ γαΐτρ. Νο. 28; Αὐπο]ά Ηπρ, ζζεδεον ας ρερφηϑείξέρε ἵεγλα Ζέγιξες εἶ67, .5.)}),77- 
2οεἕδγι ὧος Χεποῤῆον τα Θέαξο, αὐτιὰ Ῥίχέογις δγηεῤοοέοις, ἙΛυϊοιτππρ  Αἀδίθεχε Βοααπείίζε, 
δ Χορ. οἱέ, ὃξ τῇ, το, Ῥρ. 66-γ8; 1. 7. Ἐϊαγίηβη, “431. Χρι. ἴκ. “ἰἀε Χεη. σον. ἀϊ5- 
Ῥαΐδίϊο,᾽" ΡρΡ. 214-234; Βεοίκεσ, (λαγζξζς ; Α. Ὁ). Θοάϊεν, ιδροζαΐες ἀγια «Α ἐκοριζανε δοοέφέν, 
ἙοὮ. νῖ!. ““ΤῊς «δἰ γηεῤοςΖ1ε772.᾽" 

2. 5868 Τύδη5, νοἱ. 1. Θκείοι, Ρ. οσχχχ. ΑἹ] ἔοασν Ῥεϊοηρ, δβ5 1 βεϊΐενε, ἔο [ῃς ψεαῖξ 587- 
371 Β.ς., ἴῃ ΒΟ] απεδη ρεγιοᾶ. ΤῊΘ «δ᾽γηεφος 2272 ἰα ν᾿ δ πεν Ἰητεπᾶδα ἕο Ξαρρ]θιημεπὲ μα 
ΠιΟΓΘ βϑυῖοιῦβ 5146 οὗ [ῃ8 ῬΒΠΟβορμοΥἦβ [1{Ὁ ἀεριςιεα ἴῃ ἐῃε ᾿Απομνημονεύματα. ΤΠαΐ ἴποκα 
ϑτανοῦ βία 65 βου Ὧδ ΓΟ] να ὃν ἃ ᾿ἰρμίθν σοτηῖς δξετ- ίεσς ψνὰ5 ααϊξθ ἴῃ δοσογάδησε 
ψΙ μι {86 {{τοτᾶτν ἰαβία οὐ 188 αρϑ, 85 βχειηρπεά ὃ. [86 βἰγποΐατο οὐ τῆ «δγηεῤοςίηέζηε 
1561. ΟΕ, ῬΙδΐι. διγρεῴῤ. 253 Ὁ, ἀλλ᾽ οὐκ ἔλαθες, ἀλλὰ τὸ σατυρικόν σου δρᾶμα τοῦτο καὶ 
σιληνικὸν κατάδηλον ἐγένετο. 

5. Ἐββθητα!ν 85 τερατβ [15 σοπίθηΐβ δηᾶ Ἰἰξεγασν ἔογτη, δηα 8150 “" δοοϊἀδηΐαῖν," 50 ἴο 
5ρθδῖκ, οὐγίτρ' το 1[5 σοηπεοίίοῃ ψ Ὶ “Πα τοὶ βεδαςαι] δηα ρεσγίδος διηοηρ 411 ἐμ 6 νγουῖςβ 
οὗ Ρ]αῖο, ᾿ Ὧ15 διγηεῤοςέτόσε. (ΤῊ ερίτ μεῖς ἀγα 5861 6 γ᾽β ; 5εεὲ ἢϊ5 Ῥγχεῖδοε ἐο 72ε ϑδαμφηδξ 
97 Ρζαίο.γ: 

4 ΤῊ ἔοσπιου ἴ5 Η παρ᾽ 5 νῖενν (“ΣΧ ΕΠπορβοη᾿β δγεῤ., ἃ γείμε ζὲςἐογέξολο ολίζρντεφερ', αι 
ΟΡΡοββά ἴο Ρίαΐο᾽ 5, νν ϊοῦ 15 δζηι6 γγε16 (ογεβοσίξίον, ), τὴς Ἰατίθυ 15 Ο, Εἰ, Ἡευταδηη᾿β (77α7- 
ὄμγρ: Ῥ͵ΟΡΥΩ,,:; 1834, τ835, Δῃά 1841); ἴῃ οὐ ἰοἰδιαρ ᾿ ΒΙΟἢ δβ ἱπηρ᾽ γἱηρ ἃ βηριϊατ ταῖχ- 
ἴαγε οὔ ρεζεν 7122 τεϑερ᾽ τόγεε ἀξξίογέξοζεν ἤζαξγοῖέ, ἘΤῸΡ δάταϊὶς μδὲ “οὗ οουτθε Κ ἜΠορΡΗοΩ 
ἔξε!β δὲ ΠΙΡθγίν ἴο ῥαξ ᾿πΐο {μ6 τουτί οἵὗὁἨ ϑοογδῖεβ βϑηττηβηΐβ Ῥο]οησῖπρ ἴο ΟΥΠΕΥ ὁσσδβίομβ,᾽" 



ΤῊΙἙ ΡΥΜΡΟΘΙΜ ΤΧ 

ἔτοίη Απϑίουϊθ ἴο Τπιοίδη. ΤΟ 15 ΒΌΓΕΙΥ πο ἴο {Π6 οτεα!ε οὗ 
ΧΟΘΠΟΡΒΟΏ, δηα ἃ ρτοοῖ ποΐ ΟὨ]Υ οὗ δυο ΟΥΡΊ ΠΑ] ΟἿ Ὦ]5 
Ρασγί, Ὀπὶ οἵ Ὠἰ5 Ὀτοαά δυιηβηῖϊν," [δὲ ἣς 5μου]α Πᾶνα δΪϊ ΠΡΟ 
[ῃε 1468 οἵ 50 βἰεσεοίυριηρ δὴ Δς ΒΌρρει-ραῦῖγ. [ΙἋη [ἢ15 τηβά- 
Ιεγ οἵ ργανε δῃηᾷ ραῦ, Ὀγοδα ἔδγοβ δηᾷ βεγίοιβ διριτηθηΐ, οὗ ΔΙΓΥ 
ΜΟΤα-ῬΙΔΥ 1 ΘΥγἰχθα 1 Ἰον σοηνεγβαίίοη, 6 ἀγα 866 ἴο 
ἴ661 186 Κιηά οἵ διῃγυβεηηθηΐθ ΜΏΪΟἢ δὴ ἀβϑοιίαρα οἵ καλοὶ 
κἀγαθοί οὨ 8 [ε5ῖα] οσσδβϑίοῃ τηϊρῃῦ ᾿μαπὶρα τη ; Ὀπί [ὴ6 οὐσοδ- 
ΒΙΟΏ ΔΙθο ΘΕ. 65 δ5. [06 Πδίθπτγαὶ ϑαυτηρ [ΟΥ̓ ἃ “ζδοθμ7ζεό ο71 70 6 
ΒΡΟΚΘη ὈΥ Θοογδῖεβδ,  ΒεΎ ΌΥ [86 βριΠ τυ 4]151ηρ ΓΕ ΘΠΟΥ͂ οἵ [86 
ΘΟΟΙΔΙΟ ἔρως 15 ΠΏ ΠΒί Δ ΚΘΌΪΥ τονϑδ]βά, 

5686 ἄῦογβ, 77ζεγε. ΤΧ, 1. 1, 2, καὶ γὰρ παίζων οὐδὲν ἧττον ἢ σπουδάζων 
ἐλυσιτέλει τοῖς συνδιατρίβουσι. πολλάκις γὰρ ἔφη μὲν ἄν τινος ἐρᾶν, φανερὸς 

δ᾽ ἣν οὐ τῶν τὰ σώματα πρὸς ὥραν, ἀλλὰ τῶν τὰς ψυχὰς πρὸς ἀρετὴν εὖ πεφυ- 

κότων ἐφιέμενος (Ὀεῖονν, Ρ. 130), ἃ ἰαχὲ οἱ γῇ] ἢ {86 ϑ 22 052227)2 ΥΩΔῪ Ὁδ 

τοσαγάβά 85 8ὴ εἰδ!βθοζαϊθ Ἔχ; ΒΙΟη. 

᾿ῸΟΝ Α ΟΕΕΤΑΙΝ ΡΑΒΑΙΙΕΊΙΘΜ (ὙΗΕΤΗΒΕ ΟΥ ΒΕΒΕΜΒΙΑΝΟΕΒ 
ΟΚΒ ΟὈΝΤΕΑΒΤ) ΒΕΥΜΨΕΕΝ ΤῊΝ ΟΥ̓ ΡΟΞΙΟΜ ΟΕ ΧΈΝΟΡΗΟΝ 
ΑΝῸ ΤῊΒ ΟΥ̓ΡΟΘΙΟΙ ΟΕ ῬΊΑΤΟ. 

ΤῊς οὈ]εοὶ οὗ [6 [ο]]ονγίηρ ποίβ 15 ἴο αταν δἰ ΠΟ ἴο Δ 
ΔΡΡατθηΐς σοιτεβροπάφηοα Ὀεῦνεθῃ {πὰ ἔλὸ ἀἸΔΙορτ65 (ὑο δὶ 

πε ἰπ5ϊϑὲβ βίγοησὶν οἡ ἐπε νἱεν ἐμαὶ Χο ΠορΒ Ομ 8.5 })7,εζος 74271 νγαι5 δι γε 8] ενεπέ ψ σῇ ἰοοὶς 
Ῥίδος δ ἃ οδγίδιη ἀδίθ, δῃᾷ ἰπαὶ Χαμορῆοη νγαβ ῥγεϑθηΐ δἵ 1 δ58 2εγζγεοηῶ τεφία. ἘΠΕ 
Βο]άς, αἴἴεσ Καῦρογ, εἴο., ἴο τῆς. ἀποίθπε θε] θῇ τὶ ΧΘηορμοη νγὰ5 Ὀοση οζγοῶ 445 Β.Ο. 
ταῖμεσ ἰμδῇ 431 Βισ. ΕῸΣ τινϑοῖῖ, Ὠοϊάϊησ το τῆς Ὀε]ϊεῦ τλδὲὶ ΧΕπόορῆμο Ῥγ88 οὔἹ]ν ὈΟχΏ 
δῦουςξ 431: Βι6., δπῃᾷά οου]ᾶ ποῖ {μεγαίοτα ἤανα Ὀθθὴ Ῥγββεηΐῖ δνεῆ δ5. 8 “τα δὲ δ 
ΒΆΡΡΕΙ-Ρατν σίνεη ἴῃ Βομποῦῦ οὗ Αὐτοϊγοιιθ᾽ νἱοΐοῦν ἴῃ ἰῃ6 Ῥηκγαίίοη, 421 Β.Ο. [5668 
Ττβηβ. νο]. 1. Ὁ. χ]ῖκ. 011., Νοῖς Β, οὔ τῆς ἄδίες τββρεοινοῖν οἵ Χεηορμομ’β οἰστῃ δηά 
ἀξαίῃ], 1 τος βέσοηρσὶν το Ο, Ε'. ΕΗ δυτηδηη 5 νίαν 50 ἴα, {παι Χαπορἤοη 5 .),2 7220 5774772 
σοπίαίηβ 8ῃ εἰδηθηΐς οἵ χες [1ολένεζερ, ΨὨϊΟ ἀἸβειησυϊθμεβ 1 ἴσοτα τῆς “7Ζεηεογαδ,α 
ἴοσ, δ5 1 βεβ {π6 τλδζίίθυ, ἔγοῃχ τῆς τηοβὶ τηδίζοστοίείδαος ροτγίΐομβ οἵ {παὺ γος, βίποθ ἰασρα 
Ῥογίϊοῃβ οὗ ἴξ αἷβο, ββρεοίδιν ΒΚ. 1Ν., βθθῖὰ ἴο τὴξ αἶἰβὸ ἰο σοῃίϑδϊπ δῇ δἰεθθηῖ οἵ , 24 
“τολέτεγρἽ], ῬᾺμΕῚῚ ἄο ποῖ βαρ βοσῖρε το Ἡ ΘΔ πη 5 ορίῃῖοη τπδῖ ΣΧ ΕΠΟΡΠΟΙ 5 ὑνΟΥΪς 785 ἰδίθι 
ἴῃ ἄστεα τπδὴ Ῥίδιο᾽5 δῃᾷ σοπιροββά “"ροϊθιαίοδ!ν " ἴπ δαβνγεῦ ἴο 11. 5586 Ῥεῖονν ἴου ασΊ εν 
ἀϊβουββίοῃ οὔ [Π 658. Ῥγ δ ΡΟ. 

1 Ομνατάς. Αὐβίοι!α, ϑρειβίρραυβ, δα ΕρΙσυσαβ 41} Ψψτοίς δ γηζῴοςίω. 50 αϊά {δε 
στατητηδτίατϑ ΠὨιάνιαιβ δὰ Ἡτοάϊδη, το νϊοῖ πχαβὲ ΡῈ δἀᾶβα Ῥ]αίδτγοι᾽ 5 (Ὁ) Ορλυοη6712 
οεῤίφηε βαῤῖίοημέτεζε, Γαςϊαη 5 Οορ τ 4722 δες ΖαῤὝἼέλαξ, απ Αἰμεηβειβ᾽β δ᾿ εζηοςοῤὝϊεὝές. 
ΤῊ Επαρεσγοῦ Τ υ]ΐδῃ 15 σα το μαναὰ τυειτίθῃ αὶ δ᾽ γεῤοστιε, απ 50, ἴοο, Μδογορίιιθ, ΤῊ 
οἸμηακ βθαῖηὴβ ἴο ἤανε ὕθεδα χοδοροαᾶ ψἤῆθη 51. Μειμοάϊπβ, ΒΙΒμορ οὗ Τυγαβ, σοτηροβεά ἃ 
συμπόσιον ἢ περὶ ἁγνείας οῃ 1Ππ6 Ἰΐπ65 οὗ Ῥ]αϊο᾽ 5 ψψοσῖς, ψΊΈ 15 ἀπ δσγεπος, {μα 8 Ἰπίετ- 
Ἰοσαξουβ 8γα ἴδ τυϑιάδηβ: 122: Οδεῤγᾷεϊ, τοῦς πο 72) αΉ 22, 4126 ὁδὶ 417167 (μεθ 227 
γοῆφε φεγιΐ67 εἴδη ξηλέεπάρη δολαΐξΐσηε τοῦ Βτε)ηθη: σεζαρεγέ, ὨδθΥ αε τη ρ7 7 ἄτέ- 
ΠΕ πε ρεζελγέ-εγδαιζέολε Ἰγογέγαρε λαζέορ (Παρ, ἘΠη]οιταπρ, Ρ. κνι.). δ. Μειδοαϊαβ 

ἰςξἃ Α.Ὁ. 312. 
2. 566, ἔογ [δκ οἰταβιίοη, (τοῖς, ΘΖαΐζο, 1ὶ. ῬΡ. 2οῦ, 2ο7. Αβ ἴο Χβῃορῃου  β σδί πο] οἷν 

οἵ ταϊπ ἴῃ τϑΐεγεποα ἴο ἔῃ6 ννοΪβ ἐορὶς οὗ ἔρως 566 ξιτέθοσ, ΖΦ σέζομέος Ἐ 5575, ὉΡ. 352-362. 



Ιχ ἹΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ 

δχίθηϊ [ῃ6 Ῥ8ι} 16] 151ὴ 15 τεϑὶ θοῇ τϑϑάθυ τησδὶ Ἰπᾶρα ΤῸ Ὠϊτη- 
561)---Ἕ1) ἴῃ [Π61Ὁ ρεησσαὶ βἰσαοίαγε,: (2) δηα 85 ταραγάβ [ορίοδ, 
(3) αἷοῃρ νι ἢ γοῦθδὶ 511}}1|8171|65. [Ἃ}Ὲη. ΟἰΕΓ ψογάβ, {ΠμΈΓῈ 
8416 [ὑτὴ5 οἵ πουρῃΐ δΔηα ἘΧΡΥΘϑϑΊΟ ΜὨΙΟ, σαυρροϑί (ῃδΐ, σοη- 
ΘΟΙΟΌΒΙΥ ΟΥ ὩΠΟΟΠΒΟΙΟΊΒΙγ, (6 Ἰαῖου ΎΙΟΙ γὰ5 [ἢ ΒΟΙῺΘ ὙΑΥ͂ ΟΥ̓ 
οἴμεοσ δοασμδιηϊεα ψὩ Ὦ [Π6 ΘΑΙΘΥ σοΟΙΩΡΟΒΙΠΟΏ, ΟΥ 1 ΡΟΙΓΟΠ5 
οὗ 1. 1 ἂο πο δββετί, θᾳΐξ 1 δὴ} βἰγοηρΙΥ ἱπο]]ηδα ἴο {Π6 
ΟΡΙηἰοη {παῖ οὗ [Π6 ὕνγο ϑιυιηροβία ΧΕἝΠΟΡΠΟἢἾ 5 ὰ5 [6 Θδυ] ΕΓ: 
ΒΟΠΊΘΏΟΥ δηα ἴο βοῖὴ6δ δχίδηϊ 1 Ὠδυηϊεά, 1 ᾿τηδρίηθ, [6 ὈγδΙῃ 
οἵ ῬΙαῖίο 15 δηραρεα ΠΡΟΩ ΠΙῚ5 ΟΥ̓ ΤΩΠΟὮ ΙΠΟΓῈ 5Ρ[Ι6 616 
σΟΙΏΡΟΒι ΠΟ, ΠΟ 8δ5 δὴ ΕΔΠῪ ογεγίιταε οἵ ΜοζΖαγβ ([ῃ6 
Ζ7ηΐγασε ἴο Ὠ15 Ἰᾳνθη1 6 ορεγείία «Θασήεμ αηα 65 Π1621216) ΟΥ̓ 
βοὴ ζγοζζεοα νου 5θθὰ ἴοὸ βᾶνε δαιηίθα 1πΠ6 Ὀτχταίΐῃ οὗ 
Βεοίμονθη ψἤδη σοϊῃροβιηρ ἰῃ6 Ζ,7ζοίεα. ὅ866 Ῥεϊον. 

ΤΠ ϑυ]οϊ 64 115ὺ οἵ ““ΡῬδγ8116]151ὴ5 ἢ 15 ἰαυρεὶν σορὶθα ΠΤΟΙΏ 
Ηὰτρ, ἘΠη]ειπηρ ἴο δ ζαϊοῖς δινγιφοσίορι. 

ΧΈΕΈΝΟΡΗΟΝ᾽ 5 ΘΟ ΥΡΟΣΙΟΣ. ῬΙΑΤΟἾ 5. ΘὙΔΟΙΟΜ. 

(α) Τα δυΐμοσ 5 [ῃ6 ῃδγγαΐου [6 (α) ΤΏ πδιταῖου Δρο]οάογιβ, “188 
νγ8.5 ὈΓαβθηΐ," οἷς δὲ παραγενόμενος 
ταῦτα γιγνώσκω δηλῶσαι βούλο- 
μαι ἣν μὲν γὰρ Παναθηναίων, 
κιῦ.λ., ἢ τ. ὙΏΪΘῚ ἰαῖκα ἴο ΡῈ ἃ 
ΠΙΟΥΑΤΥ ἅσνίοα, {πὸ τὴ8 ρϑιβοῃϑὶ 
Ὠοΐα οὗ (ὴ8 δυίμοῦ δἱ 2227ε. ἵΝ. 
11, 5. (Ὠε μαᾶά Ῥεϑβεὴ ργϑβεηΐῖ οἴδθῃ 
ΘΠΟυΡΏ οὐ {{κ οσοδϑιοηβ); [188 
αἸαίορια 15 ἃ βίαν [ἴῃ τε] δίς τί. 
ΤῊς οδαγαοίθβ οὗ βοογαΐθβ, Αηΐ- 
οϑίδηθς, (Πμαυτηϊαᾶθϑ, οἷο. ἀγα ἀγαννἢ 

ἰο {86 ἴδ, θαΐ ΠΏ [8.6 ΤΠ ΘΤΊ5Ι 

οἵ Χεαῃορθοῃ. 

Ῥεϊονεά ἀϊβοῖρ]α," τερεαΐῖβ ἴὸ δ΄ 

σοιαρδηϊοη ἴῃ6 ἀϊδϊοριιβ ΏΪΟΙ 
Ὧδ6 Βαᾶά πεαγά ἴτοη Ασ᾽ϑίοάδιητιβ 
“86 ΠΠῚ|6,᾿ γο νναὰ5. ῥσγϑϑεηΐ δῃηά 
δα εἰγεδᾶν οὔοθ Ὠδσγαῖθα τὸ ἴο 
αἰδιοοῦ. Τί 211] Βαρρεῃεα Ἰοὴρ 
αθο, ““ἴῃ ΟΟΓ Ῥογμοοά᾽᾽ : παίδων 
ὄντων ἡμῶν ἔτι ὅτε τῇ πρώτῃ τρα- 
γωδίᾳ ἐνίκησεν ᾿Αγάθων, τῇ ὑὕὑσ- 
τεραίᾳ, κιτιλ. [Ρ]αΐο 15 σατο] ἴο 

Σ᾿ ῬοΙηΐ οὐὐδ (ῃηδἱ τῆς ἀϊαϊορὰς ἰδ ἃ 
βίυαν ἴῃ 1ἀδα]ϑιῖς. ἀτί, ΓπουΡῊ [6 
ΟΒδγδοίεγβ ἃγῸ γϑα ϑι ον ἄταν. 

(ὁ) (1) Αρβϑέμοῃ᾽ 5 ἢτϑέ νἱοίοσυ ἢ ἃ 
ἰγαρεθάγ, 416 Β.0. [Ρ]αΐο ἀεξ. τ47; 
(2) Δραίβοηῃ βδῃϊογίαίηβ Ῥδιβαηΐαβ᾽ 
(ἐρῶντα) απ οἰμετ5. 

(ὁ) ΤῺ οοοαϑβίοη : (1) Δυίοϊγοιθ᾽ νἱο- 
ἸΟΙ͂ ἴῃ 1086 Ῥδηκγαίίοῃ, 422 8.6. 
ΓΧοθμορΡΒοὴ οἥζοῶ αϑί. 97; (2) (811185 
(ἐρῶν) βοῃηίεγίαϊηβ ἢΪ5 ἔτθηα Αὐυΐο- 
Ἰγουβ δῃηᾷ οἰμοῦβ.3 

. (Ὁ) (Δ) Φέξο, ᾿Αγάθων᾽ ἐπὶ δαῖτας, 
174 Β; (2) Τοργίου ὃ λόγος, ΤῸρ- 
γίου κεφαλήν, τοῦ Ο. 

(ε) (1) ϑοογαΐβϑ ρᾷπβ, νἱ. 7, δῃᾷᾶ ἴη- 
ἰεγργείβ Ἡοσηθυ, νἹ]]. 30; (2) Τορ- 
γιείοις ῥήμασιν, 1ϊ. 26. 

1 ΤΏ15 παίαχαδ!ν ἔΌ]Ποννβ τμῈ ογάεχ οὗ ἃ τεδὶ ΒΌΡΡευ απὰ ψῖης Ρδγίν : δεῖπνον---σπονδαΐ--- 
πότος (συμπόσιον ΟΥ̓ κῶμος): τρόπος τῆς πόσεως---ἀκροάματα καὶ θεάματα---περίοδος λόγων, 
δηα 50 ἔοσί ἢ. ὅεξε Βεοίκοσ᾽ 5 ΟψαγΖζΖείος, ΤῊς Βδησασί; δηα Ἔχοῦζβ.; 56. νἱ- 

2 Τιίγοοῦ ([ῃς Ῥον᾽ 5 (δέμ6υ), Νιιοδγδίαβ, Οπτορυϊα5, Πουτηορ βηθβ, Δημβέμεποβ, ΟΒδῦ- 
τηϊάεβ, απᾷ ϑοοσβϑίεβ ἢ ῬΈΕΙ ΡΡυΒ δοοιάδηίαίν. 8586 [πο Σ, 5.222. 

8 Ῥῃαεάσγαβ, Ἐν χίμηδοδιβ, Ασβίορῃδησϑ, απα ϑοογαίθβ; ΔΙοιδίδάθββ δοοιάθηΐαν. 



ΧΈΕΈΝΟΡΗΟΝ ΑΝῸ ΡΙΆΑΤΟ [Χ] 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ᾽ 5 ΘΎΡΟΣΙΟ. 

(4) ὙΠ Βοβὶ (( 8185) ἰ5 ἃ ραρῇ οἵ 
116 βορῃϊδίβ Ῥιοίαρογεβ, Ῥγοάϊομβ, 
(οΥρ 85, 1, σ. 

(6) ῬΗΠΙΡρΡας. οοπιας ἴῃ πηίην 64, ἰ, 
13; ὙΠῺ ἃ Ἰοπα Κηοοκίηρ, 1. τα; 
ΘΔ ΤΊΘΚΘ5. 8. Βρεθοῦ, στὰς ἐπὶ τῷ 
ἀνδρῶνι, 1. 153. 

(7) ῬΒΠρραβ 15. ἃ ῥργοξβϑβίοῃδὶ γελω- 
τοποιός δῃηὰ μου ἕαϊη ραν ἢϊβ 
Ρατί, ἵνα δὴ ἐπιτελοίη ὧνπερ ἕνεκα 
ἐκαλεῖτο. .., ἴ. 13-16 δὲ ας5ΐη2; 
δηαἃ 5 ῆἴεγθ (ἀρΡρϑυθη 7) ἔχοι ἃ 
Ρϑΐῃ (1 [ἢ68 βἴοτηβοὮ), 1. 15. 

(δὴ ῬΒΠρΡΡρυβ γ6 εἰκάζειν, νἱ. 8-το; 
(8 ρβαῖῆβ οἵ “δ ομρατίβοηβ ") 
ὈΪαγεά δἵ τῃ8 βχρθῆβα οὗ {ῃ6 ὅγγα- 
οὔβϑῃ Ζ7η7ε5 710 δια ὈΑ]16ἰ-τηδϑίου 
72 γ2α ἴα» 24722232. 

(Δ) ϑοογαίβα. ἰ5 ἰῇ ἔανοιγ οὐ ψῖπο, 
Ὅπὶ ψου]ά τοβίτιοι τηὴ6 ἀν ηκίηρ᾽ ἰοὸ 
5118} σαρβ, μικραῖς κύλιξι, 11. 26, 
οὕτως. ἀναπειθόμενοι πρὸς 
τὸ παιγνιωδέστερον ἀφιξόμεθα. 
ΗΘ εαἶβδο ᾿ἰπιϊῖϊ [6 βϑρῆεῖε οὗ 
ἀκροάματα δηὰ θεάματα (απὰ ἀε- 
Ῥγθοθῖθθ ἃ. ταρει ἢ οἵ νἱοϊεοηΐ 
Θυτηηδβίϊα ἀἰβρίαγα οὐ (ῃ6 ρατὶ οὗ 
116 ἀδῃοίηρ' 510] δηα ῬοΥ, 2277’. νἹ!. 
23}; 80 ἰῃιο]θοίθα! ἃ σΟΙΊΡΘΩΥ 
5ῃου 4 ΠΕΡ τῇς δηϊζογίαίητηθηίς 
1πευηβαῖγαβ ΌΥ͂ δριυπιδηίβενοε ἔδαίς 
οὗ {8} ονῆ, [ἰ. 25. Τῇ οοχη- 

ῬΔΩΥ͂ ΘΧοϊαίτα : σὺ τοίνυν ἡμῖν 
ἐξηγοῦ ποίων λόγων ἁπτόμενοι 
μάλιστ᾽ ἂν ταῦτα ποιοῖμεν. 

᾿ (7) Βοογαίββ. νυ, Οὔ τοθαϊας, [6 {τἴδ] 
γέ Βεδαῖγ, "Αγε νυν, ἔφη ὁ Σω- 

ῬΙΑΤΟ 5 ΟΡ ΡΟΣ. 

(4) Τῆς Βοβὶ (Αρίβοῃλ) ἰβ ἃ Ρῃρὶ! οἵ 
(οΙρίαβ, το Ο. 

(6) Ατιϑίοάθιηις πηϊην 64 (ΟΥ̓ ΟὨ]Υ ΟἹ 
1ηὴ6 Τηνϊδῖίοη οἵ ϑοογαῖθβ, ννῇο ἴῃ 

8. ΤΕνΟΒ ἢδ5 δ τη ἴὸ ΔΡΡΌΘδΓ 
ΘΙο 6), 174 Ἑ; Αἰοϊρίβαςθα ταβῆθβ 
ἴὴ φαρς γάροε Ἰαῖευ οἱ, δῃα τηβῖζος 
8. Βρεθοῦ, ἐπιστῆναι ἐπὶ τὰς θύρας, 
Ζ6, 212 Ὦ. 

(7) Δυϊβίορββμε βου ἔγομῃ δ Ἠϊς- 
ΘΟΙΡΉ, θα μετα ἰ5 τπιποῆ Ῥαηΐου 
Ῥείννεαβη ἰπ6 ροεὶ δῃᾶ (ῃ8 ἀοοίοῦ 
ΕΥΥΧί ΒΟ 95. 85 ἴο 5. ργορεηβίτυ 
ἴο γελωτοποιεῖν, 189 Α, Β; ““ΨΏΪΟΝ 
15. ἴο [ῃῆ8 ΤηΔΏΠΘΥ ῬοΙὴ οὗ οὔτ 
Μαβθ ᾿ (Τονγεί), τῆς ἡμετέρας 
Μούσης ἐπιχώριον. 

(4) ΑἸοϊρίαδεϑ ἄγαννγθ σοτηρβδιίβοηβ ἐ7 
δογαῦ, αΩ71672 αἱ [86 ὄἼχρεῆβθ οὗ 
Βοογαΐθβ, δι᾿ εἰκόνων" καὶ φημὶ αὖ 
ἐοικέναι αὐτὸ τῷ σατύρῳ τῷ 
Μαρσύᾳ, 215 Α, 8. 

(Ζ) Ἐτγγχίπαθοῆι, α5 ἃ ρηγϑιοίαη, ρτο- 
ἰεβίβ δράϊηϑί μέθη, ἀηα [Π6ν ἀρτεα 
μὴ διὰ μέθης ποιήσασθαι τὴν ἐν τῷ 
παρόντι συνουσίαν, ἀλλ᾽ οὕτω 
πίνοντας πρὸς ἡδόνην. [ϑοογεαῖξαβ, 
ἴϊ 15 δατμιεά, 15 ἱκανὸς ἀμφότερα, 
ΔῸ]6 “ΕἸογ ἴο ΟΤΙΩΪΚ ἸΔΥΡΘΙΥ οὐ ἴο 
ΔΡβίβίῃ, 85 15 ργονεᾶ ψῇδη ΑἸοὶ- 
Ὀίδαθο επίοβ δηᾷ ρ]ες. Ηἷπὶ ἢ 
[128 ψυκτῆρα, 2135 Ἑ, “16. ψῖηθ- 
ΟΟΟΪΘΥ, ἡ ἃ “Ἢ ψ6 5561 ΠΟΙ] Πρ ΤΟΓΘ 

ἴδῃ ἔψο αυδτίϑ᾽᾿; δῃά 566 σά 271. 
223 Ο, ᾿Αγάθωνα δὲ καὶ 'Αρισ- 
τοφάνη καὶ Σωκράτη ἔτι μόνους 
ἐγρηγορέναι καὶ πίνειν ἐκ φιάλης 
μεγάλης ἐπὶ δεξιά τὸν οὖν Σωκράτη 
αὐτοῖς διαλέγεσθαι.) Ἐξ ΓΟΣΊΒΕΥ 
Βείβ τᾶ οὗ 8 ἥπίθ οἱ, 176 Ἑ, 

Δα Ρῥγορόβθθ ““ σοηγουβϑίίΐοη ἰη- 
βίθδα,᾿ καὶ δι᾿ οἵων λόγων εἰ βού- 
λεσθε, ἐθέλω ὑμῖν εἰσηγήσασθαι. 
ΓῺ σογάρθην δχοϊδίτα, Ὀἰδάϊηρ 
δίτῃ εἰσηγεῖσθαι. 

(2) ϑοοταίβθ. δῃά Αραίμοῃ, ἰῃς {{|4] 
726 Μιβάομῃ, καὶ ταῦτα μὲν καὶ 



1ΧῚ] 

ΧΕΈΝΟΡΗΟΝ᾽ 5 ΘΎΜΡΟΣΙΟΜ. 

κράτης, ὅπως μεμνήσει διακριθῆναι 
περὶ τοῦ κάλλους, κιτ.λ., ἵν. 20, 

δηα Ῥεῖον, τὸν περὶ τοῦ κάλλους 
ἀγῶνα πρὸς Σωκράτην .. . παρὰ 
τοῖς κριταῖς, 56. ἰῃΏ68. ῬΟΥ͂ πᾷ »ἹΊ], 
ν.1.; [[ε ν]οῖου 15 ἴο "6 οσγονγηθαᾶ ἢοΐὶ 

ΜΠ τἰραηᾶβ Ῥαϊΐ [κίϑϑεβ, τῷ γνική- 
σαντι μὴ ταινίας ἀλλὰ φιλήματα 
ἀναδήματα, ν. ο. 

(2) Ἐδοῆ ΠΕ. οὗ [8 σΟΙΊΡΘΩΥ ἰ5 
ἴο βρϑεῖὶς ἴῃ ῥγεΐβδα οἵ ἰμαΐϊ Ώ]Οἢ Ὡς 
τηοϑί ὑυ]ἄθ5 Ὠἰτηβϑῖ ου, ὅτι ἕκαστος 
ἡγεῖται πλείστου ἄξιον ἐπίστασθαι, 
ἴπ. 4: Ογϊοραϊαβ, ἐπὲ τῷ κάλλει 
(6 αιαϑὶ ἐρωτικὸς λόγος), ἵν. το-18; 
ΘΟΟΓαΐθΘσ, δ ἃ ἰαίεσ βίαρε οἵ {ῃς 
ῬΓοΟοαθαϊηρ, ϑίαγίβ ἃ 6 αἀἸβοοῦγβα 
ἀἸγθοῖν ἴῃ ῥΥαῖθ6. οἵ Ἰονβ, δῃ ἐρω- 

τικὸς λόγος, ΥἱΪ], τ-4τ.} [Οηδ ἔδεϊβ, 
Ι τἴηκ, τὲ 186 βρϑδίζοσ 15 γαίῃ 
ΞΙΣ ἴδῃ ἰδ τοὰ] ϑοογαίθθ, Ώοβα 
ῬΘΙΒοΟΊ ΔΙ 15 Ῥϑίίεγ ῥτγθϑουνθα Ὁγ 
ΡΙαίο.)] ϑοοῖαῖθβο ργϑαϊοαΐθ οὗ 
Ἐχὸβ ἰδαΐ μ6 [5 ---- (1) δαΐέμονος 
μεγάλου. (2) ἰσήλικα τοῖς ἀειγενέσι 
θεοῖς. (3) τῇ δε μορφῇ νεωτάτου. 
(4) μεγέθει πάντα ἐπέχοντος, ν1]. τ. 
(5) Ῥοβαρβ ἴο ΡῈ ἀϊδίηρβηθα 
δ5 οὐράνιος φαῃ!α πάνδημος : εἰ μὲν 
οὖν μία ἐστὶν ᾿Αφροδίτη ἢ διτταί, 
οὐρανία τε καὶ πάνδημος, οὐκ οἶδα, 
κ.ιτ.Δ., ν]. ο, 1ο. : 

ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ῬΙΙΑΎΟ᾽ 5. ΘὙΡΟΣΙΟΙ. 

ὀλίγον ὕστερον διαδικασόμεθα ἐγώ 
τε καὶ σὺ περὶ τῆς σοφίας... 
Κ.Τ.λ., 175 Ε, δηα Ῥεδῖονν, ϑοοζβίθϑ 
ἷἰ5. οσονψπηδα ἢ ὉΙΡαηας. ὈΥ ΑἸοϊ- 
ῬΙδᾶβ5 ἃ5 γικῶντα ἐν λόγοις, 213 ἙΕ. 

(2) ΤῊΘ σοΙΡΘΩΥ͂ ρτθα Θδοῦ ἴῃ ἰυΓἢ 
ἴο 8 Κ6 ὃ ΘρΡεθοῦ ἰὼ Βομοῦτσ οὗ 
Τονα Ἱἔρως), δοκεῖ γάρ μοι χρῆναι 
ἕκαστον ἡμῶν λόγον εἰπεῖν ἔπαινον 
Ἔρωτος, 177 Ὁ δηᾷ (Ὀε]ον) 214 6. 
ϑοοαίθθ᾽ (7 οομηθα ἰαϑί ; 15 
ΒΡΘΘΟ οἤδιϑοίθυ ϑ]ο8}]ν ῬΘρΊηϑ 
ΙΓ ἃ ἀἸ]δ]θοῖοα] οὐ 1οΐβπλ οὗ 186 
ΤΟΤΤΆΘΙ 5ρεδίςοῦβ, δηα ἰδ σοη τ ππθα 
85 8 Ταρϑίοὴ οὐ ψ δαί Τιοίπηδ, 
1ῃη6 ῥγορμοίθθο οὔ Μαῃίϊπηεῖα, Πᾶς 
ἰο]ἃ τὴ οα 186 ϑιθ]θοί, 198-212. 
“ΓῺ. αὐίῆοα 85 τ1ῃ6 δανδηΐαρε 
οἵ τραϊηίδϊηϊηρ δἰὶθ δοοιβίοιηρα 
ΡΓγοΐβββίοῃ οὗ ἱσῃόϑηοθ, Ἐνεῃ ἢΪ5 
κηονθάρα οὗ [ῃ6 τηγϑίεγιεβ οἵ ἴονε 
ἴο ψΏΪΟΩ 6 Ἰαγϑ οἰδίση θέβ δηά 
εἰβθύνῆθγα (2.),5. 204 6) ἰ5 ρίνβη ὉΥῪ 
Ὠιοίϊταθ ̓᾿ (]ονγεί). 

ΤΠαβ6 βανοσαὶ αἰ ραίες ατα ἀϊβι αϊοα ἴῃ (π6 Ῥδίοηϊς ,ϑ)γηεῤος:ιε7, 
διηοηρϑί ἰῃ6 [Ὁ] ονηρ ΘΡΕδ κα β : (1) [Ἔρως 15 8 δαίμων μέγας, ποῖ ἃ φοά, 
2023 ἙἘ, Δοσοταϊηρ ἴο δοογαίθϑβ, οὐ γαῖμον Πὲιοίπηα : (2) πρεσβύτατος τῶν θεῶν, 

178 Β, δοοοχαϊηρ ἴο Ῥδβάγῃβ; (3) νεώτατος τῶν θεῶν, τοῖς Ο, ΔΟσοτα ρος 

ἰο Δραδίμοῃ ; (4) ἐν πᾶσι τοῖς οὖσι, 186 Α, δοσογτάϊηρ ἰο ΕΥΥχίτηβ δ ; 
(56) Ἔρωτα τὸν μὲν τῇ ἑτέρᾳ (᾿Αφροδίτῃ) συνεργὸν πάνδημον. .., τὸν δὲ 

οὐράνιον, τὅο ΒΕ, Δοσογάϊῃρ ἴο Ῥαυϑδηΐδϑ. 

ῬΙΑΤΟ 5 ΘὙΜΡΟΣΞΙΟΣ. 

(ἢ Ῥμαβάγιβ οὐ ἰοῖϑεβ Αθϑοῦυ 5. ἔοσ 
τ ρκίηρ (ἴπ [6 “2 γγημζαο715) ΔΟΏΙΠ65 
186 ἐουδ7,, ἐραστής, οἵ Ῥαίτγοοϊαθβ (2, 6. 
Ῥδίγοοϊαβ Α.᾽5. παιδικά), ““ 5εείηρ' 
τὶ Ῥαίγοο]ιβ νγαβ [26 δ] δγ οὗ {86 

ΧΕΈΝΟΡΗΟΝ 5 Θ᾽  ΡΟΙΟΙΙ. 

(2 ϑοογαίβϑβ ταδί ηΐδίηβ ἰμδὶ ἴῃ ἩΟΤΩΟΓ 
“ΑΟΏ11865 δηα Ῥαδίγοοϊ αβ τα φ07)2- 
γαάες,᾽ ᾿Αχιλλεὺς .Ομήρῳ πεποίηται 
οὐχ ὡς παιδικοῖς Πατρόκλῳ ἀλλ᾽ ὡς 
ἑταίρῳ ἀποθανόντι ἐκπρεπέστατα 

ΑἸοϊδΙα δ θ᾽ σρθεοῖ Γν ΒΙΟἢ ἰ5 ρα δὴ δἀάιτίομδὶ αἸἰβοοῦγεα ἴὰ Ῥγαῖβα, μοί οὗ ἴογβ, Ραὶ οὗ 
ΘοοΥϑῖ65), Β]δί. δἰ γζεξ. 214 Ὁ, 215 Α ἢ. 



ΤΗΕ ΤΟ ΒΥΜῬΌῬΟΒΙΑ [Χ11] 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ 5. ΘὙΖΡΟΙΌΙ, 

τιμωρήσας. ῬαϊτοΟοΟΙα5 νγὰ5. ποί ἢΪ5 
παιδικά, Ὀπΐ 5 ἑταῖρος, νἱϊΐ. 31. 

(γι) ϑοογαίεϑ οὐ [1565 δὴ ορίπίοη ΒαΡ- 
Ροτίεα Ὀγ Ῥϑιββηΐαβ (1 ΒΟ ΒΡΕΘΟὮ 
ΟΥ ΨΥ ΠΙΠΡ, ἴἃ ψψου]α ἀρΡΡΘβτ) ἴῃ 46- 
[6 ῃ 66 ΟἹ δοῃὴδ 510 ἢ 15. ΠΟ 8.5 [Ὡς 
ὙΒΘΡδη ““ ϑαοῖθα Ῥαμηα 2} [5814 ἴο 
Βαανα Ὀθθῇ {Π6 ογϑαίίοῃ οἱ (ἀορί 85 
(Ττδη5. νο]. 11. Ρ. χὶνὶ.}] 85. ἃ [ουπη]- 
δ 016 τ] ΠΑ τῪ τηϑορίηθ, καίτοι ἸΤαυ- 
σανίας γε ὁ ᾿Αγάθωνος τοῦ ποιητοῦ 
ἐραστὴς ἀπολογούμενος ὑπὲρ τῶν 
ἀκρασίᾳ ἐγκαλινδουμένων εἴρηκεν 
ὡς καὶ στράτευμα ἀλκιμώτατον ἂν 
γένοιτο ἐκ παιδικῶν τε καὶ ἐραστῶν. 
τούτους γὰρ ἂν ἔφη οἴεσθαι μάλιστα 
αἰδεῖσθαι ἀλλήλους ἀπολείπειν, 
Κιτ.λ., ν᾽]. 32, 33. [ποῖν, Ηδαᾶ 
Ῥαϑιβαηΐαθ, [6 ἴονεσ οἵ ἀραίδοῃ 
[86 ροεῖ (ψῆο 15 ππαοιίθα!Υ ομα 
οἵ τῃ6 ἰηἰουϊοουσίοτθ ἴῃ ῬΙδίο᾽ 5 
,ϑγ)2:ῥοφί 71, Δα ἴῃ ΤΏΘη᾽5 ΤηΪ 45 
αϑϑοοϊαίθα ψΠ Αρϑίμοῃ, 566 ῬΪδί. 
Ῥγχγοΐαρ. 3τ5 ἘΠ Ῥοββϑίθίγν νυ ίδη δῃ 
ἈΑπολογία, ἴθ ΜΏΪΟΒ 6 ἀεἔβηαθα 
ΒΘ. 8 Π5ΌΠΠΟΙ 85. 186 ΤΏΘΡΔΩ 
ἐς ΘΘΟΙΘΩ͂ ὈΔΠὨΩ͂,᾽ ἴο [Π6 ϑοβῃα4] οὗ 

ΧΟΏΟΡΒΟΙ Ρο 16 81}Ὁ δα τλόσϑ}]ν Ὁ] 

(51) ϑοογαῖβϑ ργοσθβάβ ἰῇ [ῃ8 58126 οοῃ- 
ταχί (ν 111. 33) Βοογη ιν το Ὦτον 5 ας 
8ι “"Ῥίδοβ οἵ δνιάθησθ ᾽᾿ ῥργοαποβά ΌΥ͂ 
186 δροϊορίϑὶ Ῥαχϑϑηϊαβ 10 ΟἸηρ' 
186 Ἰηϑι{π||ο0η5 οἵ [ῃ6. ΤΉΘΡΌΘΙΩΒ δηά 
Ε]οίδπη5, ἐκείνοις μὲν γὰρ ταῦτα 
νόμιμα, ἡμῖν δ᾽ ἐπονείδιστα, δια Π6 ἢ 
[ᾳαϊῖα ἴῃ [Π6 τῆϑηηεῦ οὗ ΧΕἝΏΟΡΠΟΙ] 
οἰΐε5. 267) εομέγα τἰὴ6 Ἰῃϑε πα] 0ἢ5 οὗ 
1ῃ6 1, Αοεαἀδβοιποηίδηβ. ΟἿ οί. Ζαε. 
11. τῷ, 13 (ΤΊϑῃβ. νο]. 11. Ρ. 201); 
Ογγοῤ. ΜΙ, ἴ. 320. 

ῬΙΑΤΟ᾽ 5. ΘὙΜΡΟΙΟΙ. 

ίνγο, δῃᾶα ἰδὲ Ασθη]ος. νὰ 1ῃ6 

γουηροϑί δηα ηϊοϑί Ὀθϑαί] οἵ τῃ6 
ατϑεῖβ,᾿ Αἰσχύλος δὲ φλυαρεῖ 
φάσκων ᾿Αχιλλέα Πατρόκλου ἐρᾶν, 
ὃς ἣν καλλίων οὐ μόνον ἸΤατρόκλου 
ἀλλὰ καὶ τῶν ἡρώων, καὶ ἔτι ἀγέ- 
νειος, ἔπειτα νεώτερος πολύ, ὥς 
φησιν “Ὅμηρος, τ8ο Α. 

(») Ῥμαβάγιβ (Δ)..8. ποΐ Ῥϑιββῃϊβϑ) 
ΔΥΡσΘ5. ἴἢ 15 ϑρεθοὺῦ ἰμαΐ ἰῃ6 
στεαίαδί οἵ [ὴ5 Ῥεηθῆϊς 1] Β Ἰονα 
ΠΟηΐδΥ5. Οἱ ΠΔὴ “415 1)6 56 η586. οὗ 
ΒοηΟΙΓ δηα ἀἸββοηοισ, Τῆδ Ἰονεῦ 
ἴ5 δϑῃθιηξδα ἴἰο 6 ϑεδὴ ὉΥ͂ (ῃς 
Ῥεϊονβαὰ ἀοίῃρ ΟΥ̓ 5. ηρ ΘηΥ 
ΟΟΥΘΙΓΑ͂ΙΥ ΟΥ ΤΙΏΘΔΩ δοῖ, ΑἈμᾶ ἃ 
βίδίβθ. ΟΥΓ ΘΙΓΩΥ ὙΜΒΪΟἢ ννὰβ τηϑθ ἅΡ 
ΟὨΪΥ οἵ Ἰονεῖϑ δηά {ΠῚ ἸΙονεϑ νοι] 
6 1] ΠΟΙΌ]6, ἴοσ ἴον Ψν1]1 σοηνοσὶ 

186 νϑῦῖθϑί σονναχη [ηἴο δῃ ᾿ΠΘΡΙ͵ΕΩ͂ 
Ὦθγο ᾿ (Τονεῖῖ, ϑδγηεῴ. Τηϊτγοά.), 
ταὐτὸν δὲ τοῦτο καὶ τὸν ἐρώμενον 
ὁρῶμεν ὅτι διαφερόντως τοὺς ἐραστὰς 
αἰσχύνεται, ὅταν ὀφθῇ ἐν αἰσχρῷ 
τινι ὥν. εἰ οὖν μηχανή τις γένοιτο 
ὥστε πόλιν γενέσθαι ἢ στρατόπεδον 
ἐραστῶν τε καὶ παιδικῶν, οὐκ ἔστιν 
ὅπως ἂν ἄμεινον οἰκήσειαν τὴν 
ἑαυτῶν ἢ ἀπεχόμενοι πάντων τῶν 
αἰσχρῶν καὶ φιλοτιμούμενοι πρὸς 
ἀλλήλους, κιτ.λ., 178 Ε, 170 Α. 

(3) Ῥαυβδηΐαβ, ἴῃ Ἦἢϊθ. βρεεοι, Ὀερίη- 
Ὡηρ ΜΙ ἰὴ6 ἀιϊκεηοτῖίοη Ὀαίννεθη 
1η6 ΗβαυθηὶΥ δηα 1ῃΠ6 (ΟΠΊ ΠΟΙ ΟΥ̓ 
Βδείῃὶγ ΔΡΗγοάϊία (αΙγεααᾶν τγοξουγεα 
ἴο, ὈῬΑΓΘΙ61 2), ῥιοοθθᾶς ἴο ῃοίε 
188 ἀἸεσθηΐ νόμοι οἱ αἰ ογθηΐ οοτω- 
ΤΊ Ἶ {165 ΜῈ τεραγά ἴο ραβϑιοηδίθ 
αἰϊδομτηθηΐβ, καὶ δὴ καὶ ὁ περὶ τὸν 
ἔρωτα νόμος ἐν μὲν ταῖς ἄλλαις 
πόλεσι νοῆσαι ῥᾷάδιος" ἁπλῶς γὰρ 
ὥρισται" ὃ δ᾽ ἐνθάδε (1.6. αἰ ΑΙΠΘΏ5) 
[καὶ ἐν Λακεδαίμονι,  ὨΪΟΏ ΨΝΊΒΟΚΕΙ- 

1. ϑοογχδῖεβ ὅοϑθϑβ ποῦ πδῖχδ ῃς βδογεά Ὀδηά, θα ἔγομι [6 σοηίεχε  ἰηξον [Πδὲ ΧΘΠοΡΠοη 
νγ85. ῬτόρδΌϊν ἘΠ κίηρ οὗ βοπτα βοῇ ἸηϑΟ 10 ῃ, 8 ΘΟΙΆΡΔΙΊΩΡ [Ὁ ΠΑ νΟΌΓΑΙν Ί [88 
οογγοϑροηάϊπρ Τθογίδῃ (οσΥΣὨ Τωσουγραβῃ) ᾿πϑυττῖοη. 5866 “οὼὰ, 1 ας. ᾽ϊ. (Ττ8η5. νοὶ]. 1]. 
Ῥ- 301). 



Ιχῖν 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ᾽ 5. ΟΥ̓ ΡΟΞΙΟΜ. 

(Ο) Τῇ 815 ρογογαίοη ϑοογαΐθα βχῃογίβ 
Οδ}]Π1ὰ5 ἰο ἰπῆδτηθ {86 50] οὗ ἢϊβ5 
Τλθηα ἢ ΔΙ ΠΟ 8η4 [6 ἰονα 
οἵ Ὠοηοῦτ, φιλοτιμία, δηα τοίθυβ ἴο 
1ῃ8 στθαΐῖ βχϑιηρίθα οἵ Τ βοαυηϊβίοοϊθς 
δα Ῥογίοϊεβ, ϑοίοῃ δηᾷᾶ Τγουγρ 5; 

δρᾶ Ὀγ ΨΑΥ οἱ Κἰ Πρ ἃ. ΠΠ|κ6 βριίταί 
ἴῃ [886 Ιονθῖ ὨϊηλβοΙ, εηᾶς ΠΏ ἃ 
ΘΎΔΟΘΗ͂ΙΙ ΘΟ Ρ] τηθηΐ ἰο (8115 “ἃς 
Ρῥτίδϑί "οὗ ργεαΐ Εὐθοβί μους 11η6,᾿ 
δρᾶ δὴ δἰ πβίοη ἰο [ῃ6 τηγϑίθγίθϑ, 
Υ}1. 37-4τ. ΟδΠΠ1ὰ5 γα 5, 6 Κηον, 
δᾳδοῦχος ἴῃ [ἢς ““τηγϑίθυίθϑ "; 566 
“εἰ. ΝΊ. τζ. 4.(Ττδῃ5. νοἱ]. 11. Ὁ. 
153). [Νοῖβ [8 ἀθνεϊορυαθηΐ οὗ 
τῆ68 [Ὡθτὴβ ἴῃ 1ῃ6 Ῥ8γΆ116] ραβϑαρθϑθ 
ο αῃὰ φ.] 

ΙΝΤΕΚΟΌΌΟΤΙΟΝ.. 

ῬΙΙΑΤΟἾΒ ΘΟ ὙΡΟ ΞΟ, 

Πχδῖλ ἢγδὶ Ὀγαοϊζαίβα 85. ἃ ρ]055] 
ποικίλος. “Νον Ποῖα δηᾶ ἴῃ 1,δο6- 
ἀδϑιίποη {ῃ6 τι]θ5 δροὰϊ ἴονε δῖα 
ῬΘΓΡΙοσίηρ, θαΐ ἴῃ τηοϑὲ οἱ65 ΤΠΘΥ 
ΔΙΘ 51 Ρ]6 δηα δα 51] ᾿π|6]]Π1Ρ 0 16: ἸΏ 
ΕΠῚΒ δῃᾶ Βοβοίίᾳ δῃηά ἴῃ οοιηίγίθα 
ΠανΙΏΡ᾽ ΠΟ ΡἸ 5 οἵ ΕΙΪοφαθηοα [Π6Ὺ 818 
ΨΕΓΥ βίγα σ Γουνναγα, εἴς. (Ἰονει), 
ἐν Ἤλιδι μὲν γὰρ καὶ ἐν Βοιωτοῖς, 
καὶ οὗ μὴ σοφοὶ λέγειν, ἁπλῶς 
νενομοθέτηται καλὸν τὸ χαρίζεσθαι 
ἐρασταῖς, καὶ οὐκ ἄν τις εἴποι οὔτε 
νέος οὔτε παλαιός, ὡς αἰσχρόν, ἵνα, 
οἶμαι, μὴ πράγματ’ ἔχωσι λόγῳ 
πειρώμενοι πείθειν τοὺς νέους, ἅτε 
ἀδύνατοι λέγειν. τῆς δὲ ᾿Ἰωνίας καὶ 
ἄλλοθι πολλαχοῦ αἰσχρὸν νενό- 
μισται, ὅσοι ὑπὸ βαρβάροις οἰκοῦσι. 
κιτιλ., τ82 8. 

(ο) ϑοογαῖθϑ (γθρϑϑίίηρ' ἢἰ5 σοηνοῖβθα- 
του ἢ Τϊοιϊΐπια) (6115. ον 6 
νγὰ5 ὈΧΟΙΡΉΪ ἴο 566 1Π8ὲ ἴονα ἴβ οὗ 
πη οὐ} γ. “ΚΙ τγὰβ δϑίοῃίσηθα 
αἱ Β6Γ ψογάβς, δηά βαϊά, “15 15 
τοῖν ἰταθ, Ο ἴδοι ψῖβο Ὠἱοιτηδ Ῥ᾽ 

Αηα 5ὴ8 δηϑνγεγθα ψ ἢ 411 (ἢς 
ΔαϊῃοΥν οὗ ἃ βορῃΐβί : “ΟΥὗὨ (μαΐ, 
ΘοΟογδίαθ, ΥοΟᾺ ΙΔ Ὀ6 δβϑυτγοά : 
18] Ὡς ΟὨΪΥ οὗ {πΠ6 δια οη οἵ τηθῃ, 
δ ηα γοῖι ΜΠ] ψοηᾶσδγ αἱ (86 ϑθῆβο- 
Ιεϑβῆβϑϑ οὗ (Π6ὶγ ψγαυβ, 1η1655 γοὰ 
ΟΟΠΒΙ ΘΓ ΠΟΥ͂ {ΠΕΡ 816 βἰἰσγθά ὉΥ 
188 ἴονα οὗ δὴ ἱπηπηογία γ οὗ 
ἕαταθ, " ἐπεὶ καὶ τῶν ἀνθρώπων 

εἰ ἐθέλεις εἰς τὴν φιλοτιμίαν 
βλέψαι, κιτ.λ., 2ο8 Οσ. ““ΤΗΪς ἰ5 
1ῃ6 τϑᾶάϑοὴ ΨῺΥ ρϑίδηΐβ ἴονβ {πε ὶγ 
ΟὨΠάτϑη---οΥ τῃ6 βαῖκθ οὗ ᾿τηπηου- 
141ΠΥ; δηά [15 15 ψνν τηθῃ Ιονα 
[186 ᾿πατη σία ἢν οὗ ἴδταθ. ΤῊΪς 
[Π6515 ἰ5 ἀδθνθίορεα ψ ἢ στονίηρ 
Θἰοααθηοθ. “ΒΟ, θη ἢδ ΤΠ ΪΏ]ς5 
οἱ Ἡομλεγ δηᾶ Ἐϊδϑιοα δηῃᾶ οἴδοὺ 
δυθδαί ροεῖβ, νου α ποί στε ἤανα 
{μεῖγ ομΠ] ἄγθη ἔθαηῃ ογάϊπαγν Ὠππιδθη 
οὔθ ὍὟΏΟ Ψψουϊᾶ ῃοὶ επιυΐαία 
ἴΠ6ηὶ ἴῃ {6 ογδαϊίίοῃ οἵ ομΠ]Πάσθῃ 
ΒΌΟΘΗ δι5 {Πεῖσβ, ψο αν Ὀχθβογνεά 

ΤΠΕΘΙῚ ΤΩΘΙΛΟΙΥ Δη4 ρίνθῃ ἰῃετὰ δνοῦ- 
Ἰαβίϊηρ'᾽ οἱογγ "Ὁ οὐ ῆο ψομ]ᾶ ποῖ 



ΡΑΒΚΑΙ,ΕῚ, ΡΑΘΘΑΘῈΒ Ιχν 

ΧΕΈΝΟΡΗΟΝ᾽ 5 ΟΣ ΤΟΙ. 

Φ 

(2) ϑοογβαίβϑ᾽ γεϑει ίδηοθ ἰο 5:16 η115, 
πάντων Σειληνῶν τῶν ἐν τοῖς 
σατυρικοῖς αἴσχιστος ἂν εἴην, 
ΟἸοΟΡαΪ5 ΤΟΙλαΥκ5 σοζίο σψοσθ, ΟΥ 
Ὀίανα!γ, ἵν. 29, δῃᾶά ϑοοζδ- 
ἴε5 ΠΙΤΏΒΘΙΓ ΟΔΥΤΙΕ5. ΟἹ [6 65 
αρθάηϑί Ὠϊπη5ε 1, Ναΐδες θεαὶ οὖσαι 
τοὺς Σειληνοὺς ἐμοὶ ὁμοιοτέρους 
τίκτουσιν ἢ σοί, ν. γ. [{ϊ5 ἰορὶς 
(Πα τ[ὴ6 βγῆ πθβϑ οὐ Χϑηςίρρα, 
568 11. 10) οου]α ϑοδγοοὶν Ὀ6 οὐ ἰεα 
ἴῃ ΔΩΥ͂ αἰϊερηιρί ἰο ἄγανν ϑοοσγβαίθϑ 

᾿ ἔγοτα {8 6. Τῇε βρορρίβ, ογδθ- 
{πὸ ὄγεϑ, [86 ἰυὐτηθαᾶς-ὰρ ποβα, [ἢς 

“ΠΕ. ΤηΘ 5 Κ᾽ 816 ΟΡ] Ο5]Υ 
βδίαθρε Ῥγορεγίίθβ, δῃᾷ ΧϑροΡρμομ᾿ 5 
τηϑίῃοά οἵ ἰηίτοάποίηῃρ ἰῃθηὶ 15 

(Ζ) βυϊία ]6 βδῃουρὮ ἴο [8 βδοιμενῃδί 
ὉΡτοδτου5. ΔΌΛΟΣ οἵ {πΠ6 βαρρετ- 
Ῥαγίν ἢ6 δά βεΐ Ὠἰπιβοεῖ ἰο ἀθρίοί 
ΤΘΘ 1 ϑ1 αν. “Μοβὲ ρδατὶ οἵ τῃ8 
50Θ6Ω8 15 ὈΓΟΔΩ͂ ἔ5Γ06 1ῃ [06 ΤΠΘΏΠΘΥ, 
1ΟουΡὮ ποῖ ΜΙ 411] [ῃὴ6 απο, 
οἵ Ατβίορῃϑηθβ," ὃδὲ5 Οατοίβ {πὰ} Ὺ 
βαγθ. Οπα τημβί Ἰἰοοῖς ἰὸ ῬΙαΐο ἴο 
568 ίο ψῇδίΐ δοοοσηΐ 1τῃ6 τσ 
ΤΠΔΒΙΘΥ Ὑ011 (τ {Π 656 ϑίαρε ῥτο- 
Ῥϑυίθα ; μι ννμδὲ τρί ρἤγϑιοδὶ 
51.111 6 ν»}}] 5ῆδρε ἴο ἔμ ἰϑϑθ5 481] 
[8656 5 ῃρ ΠΥ 165 οἵ ῬΟΑ͂Υ, ΤΩΘΠΏΘΓ, 
(411, εἴς,, μοῦ ψγεγα 5ὸ [ἈΠ ]Π|81 

ΨΟΙ, 11Π1-- 1 

ῬΙΑΤΟ 5 ΟΥ̓ ΜΡΟΣΙΟΝ. 

αν δας οΟὨΙΠ]αγθη δ5 ΤΟΥΟΌΓΡΊΙΒ 
16 Ῥϑδϊηᾶ τὰ ἴο 6 ἐῃς ββανί ουῦ 
οὶ οἷν οἵ ιϑοράδοιαοῃ Ὁπί οἱ 
Ἡ61165, 85. οὔθ τῇδ βϑαῦ ἼὙΏΠΘΙα 
ἴῖ5 ϑοίοῃ, ἰοο, ψῶο 15 (88 τανογεά 

[αἴθ οἵ Αἰμεηίϊδῃ ἴα... .,᾿ 
Εἴο,, 209 Ὁ, Ε. Τῇε ργορῇῃξρείθϑθϑξ 

σοῃίϊητιεα  ΤῆΘθο αγὸ [ῃ)6 16ϑϑογ 

Τηγϑίθυϊεβ οἵ ἴονβ ἰηΐίο ψῃ]οἢ ανθῃ 
γοι, ϑοοζδϑίθθ, ὨΊΔΥ δηΐίογ; ἴο ἰῃ8 

ΒΎΘΑΙΟΥ δηα τοῦ ὨΙἀ θη οὔθ5 νὨ]Οἢ 
18 ἴτἴῆ6 οὔονῃ οὗ ἰῆθϑβθ, δηῃᾶ ἰο 
ΜΏΙΘΗ, 1 γοὰ ραγθαθ ποῖ ἴῃ 8 
Τ]ΡῺΪ δρίστιῖ, ἴΠ6Υ 11 δα, 1 Κηονν 
ποΐ ψΏΘΙΠΕΥ γοι 11 6 δῇϊς ἴο 
διἰιδίη,᾿᾽᾿ ταῦτα μὲν οὖν τὰ ἐρωτικὰ 

ἴσως, ὦ Σώκρατες, κἂν σὺ μνηθείης, 
τὰ δὲ τέλεα καὶ ἐποπτικά, κ.τ.λ., 
210 Α. 

(2) “έξξο, “τῆς. ΞΘ ηιι5 πιαβὶς οὐ οπί- 
ψγΑΤα τηδη  (Τονγεί); φημὶ γὰρ 
δὴ ὁμοιότατον αὐτὸν εἶναι τοῖς 
σιληνοῖς τούτοις τοῖς ἐν τοῖς ἑρμο- 
γλυφείοις καθημένοις, ... ΔΙοΙΙαά 65 
5805 “ἴῃ ἃ ἥσυχα," 215. Α, “1 58}. 
81|5οὸ ἰμδαΐ ὯΘ 15 κθ Μαῖβγαβ τῃς8 
ΘΘΙΥΥ, ἡ Ζὦ, Β [566 Ρ878116] 97 δῃά 
Ῥείονν, διό ἢ, τοῦτο οὐ σιλη- 

νῶδες ; σφόδρα γε. τοῦτο γὰρ 
οὗτος ἔξωθεν περιβέβληται, ὥσπερ 
ὁ γεγλυμμένος σιληνός " ἔνδοθεν δὲ 
ἀνοιχθείς πόσης οἴεσθε γέμει, ὦ 
ἄνδρες συμπόται, σωφροσύνης ; “15 
ὯΘ6 ποΐ 11 α 51:16 5 10 [ΠϊἰδὉ 
Υε5, βΌγοΙν : 15 Οἴου ΤΆ 5Κ 5. {ΠῈ 
σατνεοα ραᾶα οὗ τἢ6 5:Π]δηπ5 ; Ῥαΐ, 

(Ζ) Ὁ ΩΥ̓ σοϊηρβῃϊοηβ ἴῃ ἀτίηῖκ, ΒΩ 
Ὧδ6 15 ορεηβά, ψ αὶ ἰβηλροσϑηςα 
ἰ8εῦβ 15 τεϑι ἀρ 81’ (Τοννεί) ; 
ΘΠ ἀρϑΐῃ (Ὀείονν, 221 Ὁ), 85 ἢΪ5 
ῬΙΘ156 οἱ Θοούαίθβ ΓΕΘ ΟΙΠ65 115 ΟἸἸΠΊΩΧ 
ΑἸ εβ βαγϑ, “οι ΓΑΔ Ὺ ̓πλαρΊηΘ 
Βγαβϑιάββ πᾶ οἴμεῖθ ἴο ἤανα Ῥθθῃ 
{κὸ ΑοθῖηΠες, οὐ γοὰ ΠΊΘΥ ἱπιϑρίηδ 
Νοϑίοῦ δῃηᾶ Δηΐθμοσ ἴο αν Ὀθθῃ 
{κὸ Ῥϑυύίοϊθθ; δηᾶ (ῃ6 β1ὴ6 πιδὺ 6 
Βεα οἵ οἰμοῦ ἔδηγοιιβ τθῃ ; Ὀπθί οἵ 
115 βίσϑῃρε Ῥϑίηρ γοῖ Ψ}1}1 ὩδνΕΓ 
Ὀς δΌϊ!6 ἴο ἢπᾶ δὴγ ᾿|Κθηρϑθβ, ῃον- 
ΘΥΕ ταηιοΐθ, εἴθ ΔΙΠΟΩΡ τῇθ ἢ 

6 



1ΧΥ] 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ᾽ 5 Θ᾽ ΨΖΡΟΣΙΌΜΙ, 

ἴο ΘΥΘΓΥ ομθ ἴῃ Αἴμθηβ, δῃμα μδά 
ὈΘΘῃ οδγοδίυτεα 5δὸ οὔθ οὐ [ἢ6 
οομηΐο βίαρα ΟΥ̓ Ατβίορῃβηθ, Ἐπ:- 

. ῬΟΪ 15, δια οἴμουβ ; 566 ΡΙ]δί. .5)72212. 

.221 Β, ἔπειτα ἔμοιγ᾽ ἐδόκει, ὦ 
᾿ ᾿Αριστόφανες, τὸ σὸν δὴ τοῦτο, καὶ 

- ἐκεῖ (αἴ τ1ῃ8 Ὀδι]6 οὗ 6] πηι) δια- 
πορεύεσθαι ὥσπερ καὶ ἐνθάδε (Πεγε 
ἴῃ 1τῃ6 βίγθεῖβ. οὔ ΑἸ βη5), “"βρεν- 
θυόμενος «καὶ τὠφθαλμὼ παρα- 
βάλλων ᾿᾿ (“" σοοκίηρ Ὧϊ5. ἤοβ6 δῃηά 
ΤΟΙ ΠΡ Ἡ15 ΟΥ̓Δ Ὀ-ΠΠκ6 ογασ,᾿ 566 Ασϑβί, 
Οἱομάς, 362), ἠρέμα παρασκοπῶν καὶ 
τοὺς φιλίους καὶ τοὺς πολεμίους, δῆλος 
ὧν παντὶ καὶ πάνυ πόρρωθεν, ὅτι εἴ 
τις ἅψεται τούτου τοῦ ἀνδρός, μάλα 

. ἐρρωμένως ἀμυνεῖται. } 
Χοη. ,δγφεῤ. ν. 5, 85 ἴο ἢΪβ δύβϑ, 

οἱ δὲ ἐμοὶ καὶ τὸ ἐκ πλαγίου (ὁρῶσι) 
διὰ τὸ ἐπιπόλαιοι εἶναι, ἀῃα ἨΪϊ5 
ὯΟ86 (ἐδ, 6), τὸ δὲ δὴ σιμὸν τῆς ῥινὸς 
πῶς τοῦ ὀρθοῦ κάλλιον » Ὕοτι, ἔφη, 
οὐκ ἀντιφράττει, ἀλλ᾽ ἐᾷ εὐθὺς τὰς 
ὄψεις ὁρᾶν ἃ ἂν βούλωνται, κ.τ.λ. 

.- (5) Αἴξεγ. τῇς ἀϊβοουγθα ἰ5 δηάθά, 
Τγοοη, ΝΟ 5 οι ἴο ἰδαᾶνθ 8] οῃρ' 
ὙΊ 15 5οὴ Απΐοϊγοιβ (γῇ οβα {ἰπ6 
ἢδ5 σοπ]β ἴο ἴβῖκα 8ῖ5. “" ςοηϑίϊ- 
(ἰοη41] ᾽), ἰὰγῃβ5. δηα Δροβίγζορῃϊβοϑ 
ΘΟΟΙΘΙΘΒ “85 8. ΡΌΟΑ δηά Βομῃοι- 
ΑΌΪ]Θ τηϑῃ, 1{ δνὸσ ἰἤθγθ 5 οὔθ," 

Νὴ τὴν Ἥραν, ὦ Σώκρατες, καλός 
γε κἀγαθὸς δοκεῖς μοι ἄνθρωπος 
εἶναι, ἸΧ. 1. 

ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

᾿ς ΡῬΙΑΤΟΙΒ ΘΥΜΡΟΘΙΟΙ, 

,, ὝὝὮῸΠΟ ΠΟῪ 8[6 ΟΥ̓́ΨΜΒΟ ἀναγ αν Ῥδθθῃ, 

δχοβρί ἰμδὶ νοι 1 Βᾶνο αἰτεδάν 
Βιαρρεβίθα οὗ ΘΠ Θητ5 δη [6 5αῖγ15, 
Δα ΤΠΕΥ ταργοϑθηΐ ἢ ἃ ἤρυγα ποῖ 
ΟὨΪΡ Ὠϊμηβεῖ, θαΐ α5ὸ ἢὶ5 ψογάϑ, 
ΕῸΓ, Δ ΠουρὮ 1 ἔογροΐ ἴο τηθηϊίοῃ 
1815 ἴο γοι. Ὀδίοτθ, 815. ννογᾶβ 16 
Π|κ6 118 ἰπιαρὸβ οἵ Θ΄] θηῦ5. ΜὨΙΟΝ 
ΟΡΘἢ ; ὅτι. καὶ οἱ λόγοι αὐτοῦ 
ὁμοιότατοί εἰσι τοῖς σιληνοῖς τοῖς 
διοιγομένοις, 221 Ὁ. ΤΏΘΥ 8618 
ΤΙΔΙσΙου5 θη ψο ἢτθέ ᾿ιθαῦ 
ἴοπὶ; ;6. οἱοίῃες δἰ πηβοῖῦ ἴῃ Δ ῃ- 
ΒΌΔΡΕ ἰδδι 15 δ5 [ῃ6 βίη οἵ 186 
ϑπΐοη βαῖσνγ, τοιαῦτα καὶ ὀνόματα 
καὶ ῥήματα ἔξωθεν περιαμπέχονται, 
σατύρου τινὰ ὑβριστοῦ δοράν, 221 Ἐ, 
ἴου Ὠϊθ. (811 ἴ5. οὗ ρβϑοῖζ-αϑ56ὲ5. δηῃᾶ 
55 δ ηα ΟΟΡΌ]ΟΥ5. 8 η64 ΟὈΥΤΘΥΒ 
(3ε6 2ερε. 1. 11. 37, Ὀεΐονν, Ρ. 14), 
δηἃ ὯΘ ἰ5. δἴνψενε ταρθδίηρ 1η6 
ΒΘ 18 ἰϊηρθ ἴἢΏ ἴῃ6 βαπθ ψοσαβ 
(586 22εγε. ἸΤΨ΄. ἵν. 5, 6, Ῥεΐον, ἢ. 
154), 50 ἰδαΐ 8ῃ Ἰρῃοζϑθηΐ πῃ 80 
αἸά ποῖ ον Ὠΐτη ταϊρῃϊ [δε] ἀϊ5- 
Ροβθᾶ ἴο ᾿ἰδιῃρῃ. δὲ τω; Ῥπί 86 
ΜΏΟ Ορθὴ5 1ἴῆ8 τηδϑὶς δῃάῖ 5665 
νῆα 15 1 ΜΠ] Ηπά παὶ {πον 
816. 1ῆ68. Οἱ ψογᾶς ΨΩ Βανα 8 
ΤηΘϑηηρ ἴῃ ἰμθῖὰ, δηᾶ δἷθϑὸ 188 
τηοϑί ἀϊνίηθ, δ ροπηδίηρ ἴῃ ἴδ οχ- 
ΘΙΏ 65 οὗ νἱτίαθ, δῃᾷ οὗἩὨδ6 ν σοί 

(7) σογιργεβοηβίοη, οὐ στϑίμου θχίθηᾶ- 
Ἰῃρ ίο [ῃ6ς. ψ,ῇο]βῈ ἅἄπίγ οὗ ἃ ροοά 
δΠἃ ΒΟΠΟΌΓΑΡΙΘ τηϑη, μᾶλλον δὲ 
ἐπὶ πᾶν ὅσον προσήκει σκοπεῖν τῷ 
μέλλοντι καλῷ καὶ ἀγαθῷ ἔσεσθαι, 
222 Α. 

ΤῊΣ Ιαϑῖ τ βει ὈΙΔηοα 15 “ βἰγαοίαχαὶ "ἢ ΤΟΥ ἐπ τηοϑὶ ρασί. ὙΠοῖθ τασδὶ 
δε ἃ κατάλυσις, 8. ““ ΠΠ416,᾽ ἰο {Π6 Ξιρρει-Ραγίγ ; ΜΒΪΟΙ 15 μας ἀενεϊοροᾶ--- 

“ςοογάϊηρ᾽ ἔο Χ'. ΤΣ ΖΧΩΣΝ 

(5) Αἱ ἃ οεγίδίη βίαρξ οὗ 188 ρτοοδοάᾶ- 
ἴηὴ98 ϑοοζαΐῖθθ ΒΘ] ]θηροθ Ἡγπηο- 

“ςογάϊρ' ἐο ζαΐο : 

(4) “θα ΑἸοϊρίαάες μδ5.. ἄοῃβ 
βρθδκίῃρ, ἃ ἀϊβραίβ [οουγεβροηαϊηρ 



Ξ5ΤΆΌΟσΤΟΆΒΑΙ, ἘΕΒΕΜΒΙΑΝΟΕ; ΙχνἹ] 

“ςογαϊγιο' ἐο Χορμδῥάορ : 

ΘΘΏ65, (ῃ6 ““οοάσγηβδῃ 11 οὗ [Π6 
σομλρθην, ἴο σῖνβ δ ἀββηϊίοῃ οἵ 
παροινία. ΑΔ 5ογΐ οὗ τηοοῖϊς παροινία 
ΘΏΘΙΘ5, νἱ]. 1- 5. ὍΤὴθ ϑυΥδοισθ 
ὈΔΠΠδἰ-τηδϑίου την 116, Ρααβ ἰο 
Ππα ἢἷ5. Ἔχ] οη 111] ἀρρσξοϊδίθα, 
γνϑηίβ ἰδ βρίθοῃ οἡ ϑοοζϑαίθββ. Ἡςξ 
“Εἶρ βου 6 δ5 ]θαίοιιβ οἵ ϑοογαΐθϑ, 
Θηα δ5 δα ἀγθϑϑιηρ' τη βοῖὴθ 16- 
ΤΩΔΙΚ5. οἵ οἤεξδηβῖνα γυαᾶάθηθος [ὦ 
27οος οἵ Αὐιβϑίορβϑηῃθθ ραν Ζ26 
Οἰἱομαῖς, (τε 41) παροινία, νἱ. 6-τοΊ 
ὙΏΙΟΏ οοζαῖθα [Ὑ5 ΟΕ, δα] ονθῃ 

Ὀερίῃβ ἰο 5ἰηρ', ἴοῦ 106 ρύτροβε οὗ 

Ῥτανθηίηρ σοηδιβίοη δηᾷ {Π|- 6 ῬῈΥ 
ἴτοῖὴ ϑριεαδίηρ δηοηρ [28 οοτη- 
ῬΘΏΥ͂, ψνΏΠῸ6 Ὧ6 δἱ (88 βαῆηδ {{π|Ὸ 
δῖνο5 ῥγπάθξηϊ δανίος ἰο 1μ6 ὅγτα- 
οαβδη δροιξ [86 ΧΙ] οἢ5. ΠΊΓΟΙγ 
ἴο Ὀ8 ΔοοθρίδοΙ θ᾽ (ατοίθ), νἱΐ. τ-  ;1 
ννΏΙβι τὰ8 ϑγγβοιιβα 5 ρυθρδυίηρ 
Ἦϊ59 τῇοτα δρρζοργίιδαίΐβ θεάματα 
ϑοογαίθθ ἀϊἰδοουῦβεβ οἡ "Είρως, νἹῖϊ. 
1-43; ὀχειχέ ΔυϊοΙγοιβ δηά Γσοοη, 
ΙΧ. 1. 

ΤῊ βίαρε 15. ΟΜ οἰθαγεα ἴοσ (86 
ΘΧὨΙΙΠ!ΟΏ, ΜΏΙΟΙ ἐαγη5 ουἱ ἰο Ὀ6 ἃ 

Ῥϑῃϊογαίτηῖο γαργαϑθηϊδίίοῃ (8, θα ]θὶ 
ΟἹ ορεγεῖία) οἵ ἰῇ τηϑιτίαρε οἵ 
οηγϑαβ δηα Αταᾶμθ. ΤὨδ δπιο- 
τἰοη5 οἵ {ῃ8 βρβοίβίουβ δ΄Γ6 βίτοπρ)Υ 
βἔγγϑα.---- 50. ον νας. ογοόνψῃ α,᾿ 
ΙΧ. 5-6. Μοεί οἵ {86 ριιδϑίβ ἄδραζε: 
16 τλδιτῖθα ἴῃ Ὠαβία ἴὸ Ἰοίΐῃ {Π6ῚΓ 
γῖνθϑ, δα (068. ὉΠΙΔΙΘα νον 
ἴΠΕΥ Ψ}}1 ψεᾶ, ϑϑοοΐαῖθες. δῃᾷά [8 
ταδί ψῆο τϑιμθίηθαῖ Ῥϑῃϊηα ῥτε- 
56 η{} ν δαί οὔ ψ ἢ (ἰΔ]1165 ἴο Ἰοΐῃ 
Το Δηα 15 ὅθοῃ, δηα 5βῇβγβ [88 
ΑΚ, [Π8 περίπατος (εἴ [ἴῃ Τιγοθῦτῃ 
ΟΥ Βοῃδ οἴει ρυυαῃδβίαπι ἀοαθί- 
1655). Απά 80 1815 ἀπ κίηρ ῥαυίν 
δά δὴ επᾶ, ἰχ. 7. 

Αςογάΐρηρ' ἐο Ῥίαίο: 

ἴο ἴῃ6 ἢγβί (Ἰποο) παροινία οὗ 
Χαη, γε. νὶ. τ- 5] Ῥορίῃϑ θδίνγθθῃ 
Ὠΐτὰ δῃηᾶ Αρϑίῆοῃ δηάᾶ ϑοοζαΐεδϑ. 
ϑοοζαίεβ ρίαεβ ΑἸἹοϊ ρίας ὉῪ ἃ 
ῬΓείθηα θα δἤεοίςοη ἴοσ Αρϑίῃοῃ, 
222 Ο. ῬΥΘΘΘΏΠΥ δηοίῃθ ᾿δηά 
ΟΥ τϑυϑι]οῖθ ΔΡΡΕΘ ΨΟ ἰηίτο- 
ἄποςβ ἀϊδοχάᾶθι ἰηΐο ἴῃ6 ἴβαβί ; [οου- 
Τεϑροπαϊηρ ἴο (ῃὴ8 5εοοηά (ταδί) 
παροινία οἵ Χρη. ,ϑγηι2. νἱ. 6-τοῇ ; 
[1886 δοῦρε ρεαιΐ οἵ [86 σοϊζρβῃνυ, 
Ἐγυχιπιβοῆῃσπβ, ΡμΘεάΓα5, απα οἰμ6Γ5, 
νι αταν ; δημᾶ Αὐςιοάθγηιθ, (ἢ 6 
ΤΌΠΟΙ οἵ ϑοογαΐθβ, 5δθρϑ ἀστηρ 

1ῃὴΠ8 ψ»ῇΟΙ6 οὗ ἃ νἱηΐθιβ ηἰρῆϊ [ἃ 
Ῥοϊηΐ οἵ οοῃίγαβί: ΧΟΡ ΒΟ 8 ,5 )772- 
2οσΥτεη, ἴοοΚ ΡΙαοα ἰπ τη] ἀϑαΠΙΓΠ] 61]. 
ὙΝΈΆΘΩ ἢ νγαῖζοθ αἱ οοοκτιοσον (86 
ΤΌΡΘΙΙΘΥΘ. ΔΥῸ ὨΘΑΙ͂Υ 81] 85]66ρ. 
ΟὨἱν οογαῖθθ, Αὐϊβίορῃβδηθβ, δηᾶ 
Αρϑίδοῃ οἱ οἵ ; Π 6} αἵ ἀὐίηκ- 
ἰὴ οἂξ οἵ 8 ἰαῖρε φρο ]εὶ [566 
ῬΑΙΘΙ6Ὶ ἃ; Αἴμθη. 2 οίφρος, Χί. 
504 61], δῃᾷ βοογαίεβ 15 εχρ  δἰηΐηρ 
ἴο 106 ἔγψο οἰβειβθ, ψῆο δῖ6 8} 
Δ5ΊΘ6ρ, ἴμαΐ [6 σϑηϊαβ οὗ ἱταρθαν 
15 ἴὴ6 58126 85 {πδΐ οὗ σοτηράγ, δῃηὰ 
δαὶ (ῃ6 νιον οὗ ἱγασεαν ουρῆϊ ἴο 
Ὀ6 8,  ΕΙ οὗ ΘΟΙΠΕΑΥ αἷσο,. [Τ}Ϊ5 
ομδυβοίθυ βι  βοθηθ: Θοοζαίθϑ αἰδῖθο- 
ἘΙΟΔΙ]Υ ΘηἹογοίηρ ἃ ραθᾶοχ οἡ 1Π8 
ἔνγο ροείβ οἵ (οιηβαν δηᾷ Τ͵γαρθάν, 
Ὧδ5 115 σοπηΐογρασέ ἰὼ θη, ϑγΖιῤ. 
ν]]. 2-5, ΠΕγα δοοζαίος ἀϊ:δ]θοίῖο- 
ΘἰΪγ Ἔχροσηαβ ἢἰ5. νίθνγϑ οὗ "(μδι- 
ταϑίατγρν᾽ ΙῸΓ {86 Ῥεπθῆΐς οὗ [6 
Ὀα]]δἰ-πλαϑίθσ ἢ Απαᾶ βγβὶ Αὐἱϑίο- 
ῬΆθηθ5 ἀτορβ, δηα ἤθη δ5 μ6 ἄδυ 
15. ἀανγηϊησ, Αραίΐμοη. ϑοογαίθϑβ 
Ὠανίηρ ἰαϊα ἤδη ἴο τοϑί, ἰβῖκθβ 8 
Ῥαΐῃ [ἱ [ῃ8 Τυγοθαμλ], δῃᾶ ροθβ 
ἴο 8Ι5 ἀδιν δνοοδίϊοηθ πη} [86 
δυθηϊηρ,᾿ Ατιϑίοάθσα [ο]οσίηρ 
[81 ὨΙ5 Ὠθ6Ι5, 85 νγὰβ [15 ὑγ η], 
223 Β, 6, Ὁ (Τ]οννείι). 

1 5εε Ἑριοίβίιβ, 11. 12, 8 τ, 85 ἴο ϑοογδϑίεθ᾽ ροοά ἐξβῃρεῦ ἴῃ ἀθθαία απ ροψεῦ οὗ 
» Ω 3 7, οἱ ’ὔ ΄ ν 3 [ων Ν ΒΟΟΙΒΙηρ᾽ ΔΏρῪν ἀϊπραΐδηξβ : εἰ θέλετε γνῶναι πόσην ἐν τούτῳ δύναμιν εἶχεν, ἀναγνῶτε τὸ 

Ξενοφῶντος συμπόσιον, καὶ ὄψεσθε πόσας μάχας διαλέλυκε, απά 26, ἵν. 5. 



ΙΧΥ1}] ἹΝΤΕΟΌΠΟΤΙΟΝ 

ΤΗδ σιδϑθοη 811565, ΠΟΥ͂ 15 50 τη δγκοα ἃ ΟΟΙΓΟΒΡΟΠΘη66 
οὗ βίγαοίασα δηαᾶ ἰορίς, ποῖ ἴο 5ρξεδῖκ οἵ [ῃ6 ΤΏΔΩΥ ΤΩΪΠΟΥ νεῦρα] 
ΓΕΒΘΙΔΌΪΔησ65, θεύνψεεῃ [ῃ6 ὕνο αϊδίοριιεβ ἴο ὈῈ δοοομπηίςα ἔογν 
γε μᾶνε υηΐϊουίπηδίεὶν ποίῃηρ ἴο σῸ ΠΡΟΩ 8ἃ5 8. ΠΕΙΡ ἴο δῆβϑνει- 
ἰηρ ἰ(ῃαΐ ααθβίίοῃ δχοερί ἰμίθγηδὶ αυὐάθηςθ, 8η4 {Π15 11} οετ- 
ΔἸΏΪΥ 6 Ιπἰεγργοίεα αἰεγθηίν ὈΥ αἸἤδγεηῦ ρεορὶθ. Τί 15 ἃ 
τηδίζοσ οἵ αἴσθησις. ἘΣΥΕΙΥ͂ ΟἿΘ Τητιδ[ [ΟΥΏῚ Ὦ15 ΟὙΏ ΘΟΠΟΙ]ΠΒΙΟΗ. 
ἘΟΌΡΗΙΥ βρεδκίηρ, μετα σου] βεθηλ ἰο Ὀ6 ἴουγ δἰζθγηδίϊνεβ :-- 

(α) Οπ {πε βυιρροβιίοῃ [μδὲ οί ψουκβ ἀγα σθηση : 

(1) Ἐλῖῆον Ῥίαίο ψγοίς ψὶ ἢ ΧομοΡμοἶ μδγηεῤοσίτέγε Ὀδίοσα Ὠΐτη (ἴῃ 
ΘΟΙΘ. 5656 ΟΥ̓ ΟἴμεΥ), ἃ5. Βοβοίκῇ, Ηὰυρ, 7. 1. Ἡαυίηδῃ, εἰς., 

ΚὨ ]ς. : 

(2) Οὐἵ Χεῃρορῆοῃ ψτοίς ἢ Ῥ]αῖοβ δγχηρορίτηε. Ὀδίογα ἮΪπ), 85 
Οογηδιῖαβ, ὟΝ εἰϑῖκα, ϑομβηρίάου, (, Ἐς, Ἡδυσηδηῃ, εἰο., [Ὠϊηϊκ. 

ΤῊς σαεβϑίοῃ οὗ τηοίϊνε οἡ [ῃ6 ρϑτί οἵ {μ6 Ἰαΐευ νυυϊΐεσ ἴῃ αἰ μου 
οδ͵56 15 βεραζϑδίβ. 

(3) Οὐ ἴὰ τδὺ Ὀδ6 τηδϊηἰαϊηβα [ῃδΐ, ἴῃ βριίς οἵ δρρβδίδησε, (88. ἔνο 
᾿ ἀιδϊορσαξθθ δύα τλαίαδ!ν ᾿πάερθηάβθηί, 1 Οἢ 15. {πε ορ᾿ῃίοη οὗ 

Α. 1. Ε΄. ἩδηγοΒβθη,; δηα Δρραύθηεγ οὗ ατοίε.3 

(β) Οὐ, ᾿ἰαϑεῖγ, τὰς ρειυϊηθηθθα οὐ ΧϑηορΠΟΩ 5 ,5 7120 521477; ΤῊΔΥ Ὅς 
αιροοῃδά, ἴῃ ΜΘ οα58 1 νου] ἀρρδαῦ ἰο Ὀ6 1ῃ6 ψοσΐ οἵ 
Δ" Ιου συ θη ἃ 2γοῤος οἵ Ῥίαϊοβ δ γφοιῤορίμηι. ΤῊΪΒ 15 

8. Βυρρεβίίοῃ ἰἤγόνῃ ουὐἱ ὈγΥ Ο. Ο. Μύον (1 τείδγεμος ἰο 
͵ϑγ7:. νἹ1. 40, ἴῃ ἢἰβ Οὐηεχμορέαζζο, ““1)6 βου Μίπεσναα 

ῬοΙ]δα15,᾽ ἂρ. ϑδᾶρρε, Ῥιδεῖ. δὰ χο. (72. Ὁ. 68, ““ Τοίυτη 
σΟΉγΙν ἢ) ΟῚ ΧΟΠΟΡΒΠΟΙΪ 564 βορμιβίοδε ἔγαπαϊ ἀδρείατ ἢ), 
ΔῊ σουηϊεπδησθα ὈΥ [ονγείί 5 (ϑ8ε6 815 Τηϊγοἀποίίοη ἴἰο {ἢ 6 
δ γ) 2 ῥοϑίζ72 οἵ Ῥ]αΐο, νοἱ]. 11. Ρ. 22). 

1 8686 ἢϊ9 Ὀ 2: εγέαξο αἷς εογεεῖο δὲ αγίς ΠΟ ΣΟΣΣ ΔΙ ΟΖ ΟΉΖΩΣ φ7ηδφτεσ οτέ7)2 ζαϊζορέοο 
φιθοόοοζαζζ6, ΒἸΘΏΟΡΟΙΙ (ΒΊ]ΘΏΘΡαγρ), 1840 : “16 Ῥεϊάδῃ ϑυιωροβίθῃ (ϑ1η64) Ὠ1Ομὲ πὰ Ομ ης 
ΒεζΖαρηδῆτης βομάδση οἤης ΒΕ Κδηπίβομϑῖς 65 εἴπθη ταὶ ἄδιῃ ἐημάθγη σεβογ θη. 

2 ῥζαΐο, 1ϊ. Ῥ. 232, Νοῖε Καὶ, ““ὙΏΙΟᾺ οὗ μ6568 ἔννο ιγζεῤοςία νγεβ Ἰδῖεβε τὰ σοπιροϑίτοπ 
ΜῈ σδηηοῖ ἀθίθγηϊης νι οογίδξηεν, [ΒουρΡὮ 1 βθεῖηβ οογίδιῃ ἐμδῖ τ[δς Ἰαΐεϑῖ οὗ το νναβ 
ΟΣ σοΙηροβϑά 1ὴ τ δῦϊοη οὗ [π6 βϑυ]θϑε." ΟΑὐατοῖα ἢδ5 Ὧο ἀομθί δ5 το {π8 σεηαΐηθηθϑβ οὗ 
Εἰἴῆθχ. 

ὃ (ὁ ΤῊς «διγχεφοςῖις οἵ ΧοΠορΡΒοΣ ἴῃ ΜΜΏΙΟ. Θοοζαῖθθ ἀθβουῖραθβ Ηἰταβοὶῦ ἃ5 ἃ ρϑπάσυ, 
δηᾶ αἷϑο ἀϊβθοουγβθβ οὗ ἴῃς ἀϊδγθηος Ὀθίνεθη 56 5118] δη ἃ βοηττθηΐδὶ ἰονθ, κα ύνῖβα οἵους 
ΒΘΥΘΥΔΙ ᾿ητοσεβίηρ ροϊηΐβ οὗ σοϊιηραγίβοη. Βαΐ [86 βυβριοίοη νοῦ Πδηρδθ ΟΥΕΥ ΟἾΔΕΥ 
τι ηρς οἵ Χοπορῆοῃ, δηά (μ6 ἡπηηθτοῦβ τηϊηπία τοίθσεησος ο ἐδ6 ῥαξσαίχης ἀπά 
δ γΖεῥος714272 8.5. 76] ἃ5 ξῖο βδοῖὴθ οἴμεῦ νυ ηρβ οὗ Ῥ]δῖο, [σον ἃ ἀοιδὲ οἱ [88 ρθη Ἔ Π 6855 
οὗ {π6 ννουῦῖς. Τῆς «δγχεφοσζιέ,ε οἵ ΚοΠοόρβου, 1{ ψυιίεη ὃν Εἶτη δὲ 411, σου σοσίδιην 
58ον {δαὶ Β6 ψζοῖα δραϊηβξε Β]δΐο, δῃά ψὰαβ δοαπδαϊηιθα ἢ Πἷἰς οσκβ. ΟΥ̓ [815 τῆετα ἃς 
ΠῸ ἔγδοθ ἴῃ {πὸ “εγεογαΖία. ϑυιοῦ 84 τνδὶυν 15 ΤΟΥ ΟΠδγδοϊοσιϑέῖς οὗ δὴ πη ταῖοσ [81 
οὗ δῇ οὐἱρίηδὶ γί ΤὨΪ5 (50-041164) ,διγγεῤοςἐτέ72 οἵ ΚΘΠΟΡΏΟΩ τᾶν {ποτεΐοσα ἢανα πὸ 
ΤΟΥΘ {|| ο ΡῈ τερασχγάεαᾷ 85 σϑημηθ ἔμδη ἐπα σοηξεββεαϊν σρυσουϑ “2οζορψ." ΤῊΪ5 
ορίῃμϊοη 1 αποίς ΖΦ δχΖεγιςο, φτδξαξὲς σατέδα, ἀμ Ῥεσδῦβα 1 δὰ ῬΘυβοηδ Εν βυνανεά Ὁν {π6 



ΝΗΙΓΗ 15 ΤῊΒ ἘΑΞΝΙΙΒΕ ὃ ἹΧΙΧ 

ΟΥ̓ {[Π686 αἰϊογηδίινεβ, ἰῃς ἢγβί, δἂ5 1 αν δἰγεδαν βαϊ4, ϑϑθοίηβ ἴο τὴς ἴο 

Ὀ6 {88 πιούβ ρύόορβαῦ]θ. [1 Χοπορῃομ᾿β ϑγηηροςτη472 νχὰβ τοὶ (γαῖ πο γηα] 
αν άθηος απ ἃ σοτηρδιίβοῃ οὗ {πεῈ αονε ρδιδὶ 16 ]]15τὴ5 θη, 1 [Ὠϊη]ς, ἰο 5μονν 

[μδὲ 1 νγα8) [ἢ 86 βδυῖθυ, σθυίϑίη!γ, ἔγοση δὴ ατίϊϑιῖς ροϊηΐ οὗ νίενν, 1 ουρῃί 

ἴο δανβ Ὀξβη, 5ἴποα 1 βίδηας ἴῃ τϑδίοη ἰο [π6 τῦοσθ βιὰ] ῥγοάποὶ οὗ 

ῬΙαίο᾽β ῬΡβὴ τηποῇ, ἴο 1856 ἃ {11 ᾿πβίδπος, ἃ5 {π6 Δδριηδίδῃ τϑύθ]65 τὸ (Π68 

[Π16ΖῈ οὗ ἰῃ8 Ῥαυίῃβηοη. Τί 15. αἷϑθο οἵ {Π6 ὕπνο οἰθαυν [ῃ6 τάοσα Ιβ[οΥ]Οδ]. 
Ιἀο ποῖ τχθδῃ {παΐ ΧΕΠΟΡ ΒΟ 5 ϑοογαίθϑ ἴθ ὈΥ͂ ΔΗΥ͂ τθδῃ8 50 ἀγδιη)δί! Α }}Υ 
Ὑ0611] οοησεϊνεα ἃ5 ῬΙαΐο᾽ 5 ; ἴῃ ἴϑοί, 1 Ἰοοῖκ ἁροὴ Ῥίαΐο᾽β «δ γηεῤοϑετέ7)2 85 αῇογά- 
ἴὴρ γ΄ ἴῃς Ῥεβί δῃᾶ ἰγιεϑὶ ροχίχαϊίαστο οὗ ϑοογαίθβ ΠΟ γα ρόβθοθθ. [ἰ 

τῇδ ]ς65 ἃ5 Κπον ἴῃ τϑῃ : ψῃδγθαβ ΧΘἝΏΟΡΒΟΙ τ δῖτο5. 15 ΠΟ Π15 ΟΠ 
Ὠοηῃδϑί σοῃοθρίοῃ οἵ {86 ᾿δῇ (ἃ νΘΥῪ αΙ γαηΐ τηδίίοσ). Βαί, δἱ {πΠ6 ϑϑιὴξ 
ἔἄτηϑ, (μ6 72Ζ56- 622-5,δ726 οἵἩἍ ΧΕΠΟΡΠΟΙΐβ ἀϊδίορτιο 1 ἰαἶκζα ἰο θ6 {86 τόσα πιδίζοι- 
οἔῖδοίῖ δπά Ὠϊἰβίοσισαι. 1. Ῥείιανε Χομορῃοη νγὰ5 [81 {ΠΠᾺΠῚῪῚ ἐπἀδανουχηρ' ἴο 

ἀδριοΐ ἃ γ88] βοβῃθ---ἰῆθ δ ϑίγαοῖΟη οὗ ΤΠΔΏΥ 5111 8Υ ΘΌΡΡΕΥ-Ῥαυί65 δὲ Ὡ]Οἢ 
6 δα ““ δϑϑιβϑίβαά." 1 δε], τπογεονεύ, δαὶ μεγε' 15 βδοῆλα ροϊηΐ ἴῃ Ηρ 5 
4ασβίοη ἴῃ τεΐίεγθησα ἰο [ῃ6 ἰγρ6 οἵ συηρ, “ἌΝῊΥ ἃ ϑυιηροβίστῃ 1 {Π6γ68 
νὙ85 ποΐί ἃ Γ68] ϑυῃροϑιαη ἰο Ῥαρὶῃ ψΙ Ὁ ὙΠεῖα δα Ῥδδη τηδην ἐρωτικοὶ 

λόγοι ἀοι 1655 Θροίκεῃ δπά τυιτίθη Ὀεΐοτα ἴῃς ἄδγϑ οἵ Χθῃρορῃοι δηα Ῥ]αΐο, 
δια [Π6 1πϑΕΠ{π|ΊῚοὴ 1[561{ οὗ [6 ϑγιηροβίοη νγὰβ οἱα βφῃοῦσῃ. Βαΐ να ἢᾶνα ΠΟ 
γΘΆΒΟῺ ἰο είν [ῃδΐ, Ὀείοσε (6 δδυ]οῦ οὐ {ῆ6 ἔννο αἰαίορτιοϑ ἴῃ πφασϑίίοῃ, 
[15 Ῥαγίσαϊαυ ἰγρὲ οὗ 1ἰογδίασγε οχιθίθα, Τῆδί 1 Ῥεσατὴς ἃ [51 Οη 018 

ἴγρε οἵ νυηρ ἀΕΥ 1ἴ νγὰβ δεῖ σοίϊηρ 15 δίσσαὶ ἐηουρ, Ὀὰΐ ΨΥ ΠΘΡΕΥ 
Ῥείογε ἢῷᾧ [5 τοί βοιῃδίβιηρ' οἵ (ῃ6. δίασο οὗ δὴ διβίοσγιοδὶ δοσουηΐ ἰο ψγουκ 

ὉΡΟῚ δἰτηοβί ἸΏ ρΡ]164, ἃ5 8 5776 ζεα 22022 ἰοὸ ῬΙαίο᾽β 14 ϑα]βαϊΐοι ἢ Τί 15 δ5 1 
τῆς Ζαρέ δωῤῥθν ([ 6 1] δ γδίοη 15 ΕΠ] ὰρ᾽5) οουἹα ἢανα Ὅξεη ᾿ηνθηϊθα ὈΥ 
[ῃ8 ραϊῃίευ δηᾶ [ῃς ροεὶ νιπουΐ ἃ γ6 8] Βιβίοτίο Ῥ8515---ἰῃ 8 τη ρυθββϑίοῃ τηϑαβ 
οἡ Η5 ἀἸβοῖρ165 Ὁ. ἴῃς Τιογσά, Α.5 ἴο ῬΠΟΥΥ {86 δηοῖθης δας ου 165 ἄο ποί 
ΒΕΙΡ α5. ἴῃ ομδ ραϑβᾶρε Αἰμοῆδεὰβ ὑνου]α σθαι ἴο ΠΩΡΙῪ ἐμαὶ ΧΕΠΟΡΠΟΠ 5 

γγὰ5 ἰῃς Θδυ]ευ, χὶ. 504 6,1 θαΐ ἴῃ ἀποίπευ, ν. 216 ἔ, ῃς ἰαϊκεβ. {πΠ6 ορροβιίβ 
νίαν. μαῖ δὲ 15. τῇοσθ σοῃοοσηθᾷᾶ ψΊ ἢ 5 [ῃ6 ροϊθιηῖοαὶ τηοίϊνε, {Π6 
“Ὁ Ἰρδίοιιβ γίν συ ̓  (ζηλοτυπία), οἵ ἴῃ ἔνγο Ὑυυι Ύ8. 

Ιαῖς Μαβίθυ᾽β οὐἱεῖοδὶ Ἰῃβῆηςί ανθῃ ΒΕσα 1 σδηποῖ δάμλς [886 ἔογοα οὐ 815. δύριατηθηΐ, 
ΤΏΘγα ἀγα ἔννο βίσοηρ ροϊῃϊβ 1 ἕανουσ οὗ [6 βϑηθίηθη855 οὗ Χ σπορῃοη᾽ Β δ᾽ γέρος ίηε77 : (1) 
{π8 απαουβερα ἐαϑίιπιοην οὗ ἐπε δηοϊθηΐς φνου]ά ; (2) ᾿ἰπέρσπμδὶ δνιάθησθ Ἐῃ6 ““πμη]- 
ἰδίογ ̓" τηιιδὲ παν μβϑά δὴ δχίγδουιηδυν δοσααίπίθησα ΨΊΓ ΧΟΠοΡΒομ 5 νυι!ηρ5, βίγε, 
δηᾷ τδηηεῦ οἵ ἘπουρΡΉϊ, ἴο ἱπαϊτδίθ Ἀπ 80 Ἔχϑοῦν, ἀπά νγπδί σγου]ᾶ μανα Ῥβεῃ Π15 οδἼεοὶ ἢ 
ἴῃ ψηδί ββθῆβα οου]Ἱᾶ πα Ὀβ 5814 ἴο ψυῖζα δραϊηβί ῬΙαῖοῦ Α5 το (. Ο. Με 5 βαρ σεϑέοῃ, 
οἣς πάξ (οῇ {86 ΔΆΓΒΟΙΙΥ οἵ ϑϑᾷρρο) [δῖ ἢς ντοῖᾳ 8 ΤΩΔΥΡΊηΔ4] ποίς ἴο 5 ΟΥ̓ΡΠ ΟΟΡΥ͂ (οὗ 
τῆς Οογερζεγέαζζο), “Απάδοῖας ἀϊοΐπην φαδτη να! ]θι." 

1 Θμθ οὗ {ῆς8 τηἰευ]οσυίζοῦθ ἸῺ ἴῃς εζῤηοςοῤῥεὝίς 1 15 τηϑᾶς, ἴο 580: εἰς ταῦτά τις ἀπο- 
βλέπων τὰ τοῦ καλοῦ Ξενοφῶντος, ἐ ἐπιγιγνώσκων δυνήσεται ἣ ἣν εἶχε πρὸς αὐτὸν ὁ “λαμπρότατος 
Πλάτων ζηλοτυπίαν" ἢ τάχα φιλονείκως εἶχον ἀρχῆθεν πρὸς ἑαυτοὺς οἱ ἄνδρες οὗτοι καὶ ἴσως 
καὶ περὶ πρωτείων [ὙΕ]ΟΠ 5Βονν5. ον ππποῖ τποτα Πίρηϊν Χεποόορῆοη νγ)ὰ5 ἐποῦρῆξ οὗ 85 8 
ῬΆΠοΒοΟρΡΗΙΟ ψυϊου ἴῃ [Πο56 Εἰτη65 (ΟΥΓὁΎ ἢονν τα ἢ ἸΔΟΥῈ ῬΟΟΥΙΥ ΡῬΙϑίο νγὰ8 “εβίβεπιθα) τῃδη 
πονϑάδνϑ, ΜΏρη {πΠ6 νϑὺν πούοῃ Βοῦηα5 ῬΓΕΡΟΞΙΘΓΟ 8) διεφέροντο" οὐ μόνον ἐξ ᾧὧ ὧν περὶ 
Κύρου εἰρήκασι τεκμαιρομένοις ἡμῖν, ἀλλὰ κὰκ τῶν αὐτῶν ὑποθέσεων᾽ συμπόσια μὲν γὰρ 
γεγράφασιν ἀμφότεροι, καὶ ἐν αὐτοῖς ὁ μὲν τὰς αὐλητρίδας ἐκβάλλευ [ρΡ8γ41168] 1] καὶ ὁ μέν, 



ΙΧΧ ! ἹΙΝΤΕΒΟΌΟΤΙΟΝ 

ΕἘῸΓ [86 58κε οἵ οἰδαίμδϑοϑ 1 ταρεαΐ δὶ 1 ἢανα δἰτεδαν 5614 
ἃ5 ἴο ἰῃς τηδίῃ Ὁμαγαοθου βίος οὐ [π6 σου ἴῃ τὴῦ ἢτϑί νοϊατης. 1. 
Τ11Κὲ6 τὰς Ζωρμοηιΐεί, ἴῇ8 ιδγηιηῤορίμηι 15 τόσ 146 815{1Ὁ 
[ὯΔ [6 τλδ85 οἵ ΖήεριογαῤῖἼία, ΤῊς ,δγφιῤορῖμηι 15. τηάαθβά 
50 ἴατ Ὀαβθθά οἡ τηδίζοια οἵ [δοὶ [μα [ῃς ἀἰβοιβϑίομα ῬτΟΌ- 
ΔΌΪΥ Βαάᾷ 411] Ῥδθῇ ἢθαια οἵ ογειμεδια ὉΥ Χεηοόρῆοῃ, {κ6 
[Πο056 οἵ 1ῃὴ6 “ήεγιογαιἤα, Ὀὰΐ αἴ ὯῸ ῥῬδυίοι δ  ΘΌΡΡΘΙ-ΡῬΑΙΥ. 
ΒΔΙΠΟΥ Π15 15 [86 αυϊηΐθθθθησα οἱ ἸΏΔΩΥ ΘΌρρει-Ῥαγ65, δηά 
96.ν65. ὃ5. δ βϑί[{πρ, 85. ΡΙαἴδτοῃ 5αγ5, σποίΐπρ ΧΕποΡΠοη, ἴου 
“1ῃο86. ΠΙΡΏΓΟΙ δηᾶ γαῖ τϑϑὶν βούοι5 ἰπουρηΐθ. οἵ τῆς Ῥῇῆϊο- 
ΒΟΡὮΏΘΥ, 51ὴ06 10 σΟὨΨΕΘΙΘΔΏΟΩ ρΟΟΑ ΤΏΘῺ ΕΘ [ἢ {Π6]Γ ϑΡοσυίβ 
Δ αἱ {πεῖν της ἰθὺ [811 βϑαγίῃρβ ἰπαΐ αῇα σου ῥτθβεινιηρ.ὔ 
ΤΠα σους [561 15 δῇ ΘΑ ν Βρθοϊηθη (δ ]16υ, ἃ5. 1 {Π]ηκ, μδῃ 

ὡς πρόκειται, παραιτεῖται πίνειν μεγάλοις ποτηρίοις" ὁ δὲ τὸν Σωκράτην προάγει τῷ ψυκτῆρι 
πίνοντα μέχρι τῆς ἕω. Δβ γΤερατὰβ τηοῖῖνα 1 αἀρτεα ψιίῃ Ηπρ {παῖ Ατβέπαθιϑ' [δου 
βδνουτβ οἵ μικροψυχία, ““πιδαῃ 561-5βεκίηρ ἡ οα {πὸ Ῥατὶ οἵ [ῃ68 οὐιτῖσ Ἀἰϊπιβϑ!, ψῆ0 
ἀεδίγαοίβ ἴτουι ρβαϑί ρυθαίῃμθββθ ἴο ρἱουτν [15 ον μείζιπεθ5. {86 βρισῖς ἴ5 νἱβῖρ!α ἴῃ 
Ατβοπδριβ οἰβονῆθγθ, χὶ. σο7 Ὅσο; ὧ' τϑο 8; 1828; ; 187) ὁ ἔ; τϑϑεδο; 21 ϑ-ῶτό α α; : διὰ 
᾿Ιβέθῃ το [815 βέγοτατα οὔ Ῥίαῖο, γέ “ ΘΩΘΟΒ ΓΟ ῖβτα ἰ ἢ 217 ἃ. (ὦ. ο): ὅλως δὲ λῆρός ἐστι τῷ 
Πλάτωνι τὸ συμπόσιον, ὅτι δὲ πολλὰ ὃ Ἡλάτων παρὰ τοὺς χρόνους ἁμαρτάνει δῆλόν ἐ ἐστι ἐκ 
πολλῶν" κατὰ. γὰρ τὸν εἰπόντα ποιητήν " ““ ὅττι κεν ἐπ᾽ ἀκαιρίμαν γλῶτταν ἔλθῃ" τοῦτο 
μὴ διακρίνας γράφει. ΑΘ Οτοῖθ τεπηαιῖζ : “ΤΕ Αὐμεπδβειιβ νγὰ5 δηχίοιιβ ἴο ῥσονξ δηδ- 
σὨγοηΐβιῃ δρϑίηβε Ρ]δίο, 1 ἃτὴ βιγρυϑεα τηδὲ Ὡς Ἰἃ ἢοΐ ποίϊοα ἐμαῖ οὗ 86 διοίκησις οὔ ἡ 
Μαδηϊηρία [383 Β.6.} τιθριϊοηθα ἴῃ ἃ. σοι νθυββϑεϊοῃ ΒΡ ΟΞΘΩ͂ το πᾶνε τα κθῃ ρἷδοα ἴῃ 188 
Ῥτζεβεποα οὗ ϑοκγδαῖεβ, ψγῆο αἀϊεά ἴῃ 309 8.6. ἢ (δέαέο, 1. Ὁ. 233) ποῖβ Ζ); δπά ἴοσ οἱδβεσ- 
Ῥουαθης οὐ οἴθτηβ οὔ ΑἸΠθηδθαΒ 566 ψῃδῖ τοίβ, ὃ δίκαιος συγγραφεύς, 5αγ5 (26. 2οϑ, 
ποῖ Ο; 225, 7; 228, 6; 23τ, ). Α βίτηιαδν νίαν, Ὠόνγανοῦ, 1 ταραγα ἴὸ Ῥοϊδγοΐςαὶ 
τηοίνε μαϑ οδίδίπεα ἴὰ τἀοάθεῃ εἴπιθθ. ΤΉῈ5 Ἴ: ᾿ Ἡδγίαδῃ, [ὉΠ] ονίηρ τὰ 188 βίθρβ οὗ 
Ουβίαν Τεϊσμιιά]]ον, οἷν Ζἰέϊδτες ζέξεγαγίῖδ, τϑτιαυῖςβ ἢ “᾿ς εῖπο (61 π|} απ σαπη βϑᾶπὸ 
Ἰαάϊοῖο αἰγυτηαπθ σοηνιν] τη Ῥϑυερ σε, ἀπριϊαγα ροΐθϑί, ααη δας ΡΊδίο ΣΧ ΟΠΟΡΒΟΙΓ5 
ργατα ἴῃ τ 15 μαριοσῖξς, δἰυβααθ ταπαθθτῃ σθηβαγατα Ἔρος, αὰς ΣΧ ΘΠΟΡΉΟΩ ΕΪΔίομῖοο 
(οηνίνίο βυσμα ορροβαθσις " (41. Αδλ. Ὁ. 217)} απὰ ἀρϑῖῃ: «ἐἈπε Ῥ]αίο θπο ἴδτο Χεπο- 
ῬΒοηίθηι ἱταΡγΟΌΑγΘ εἰ οογησούα βίυαϊς, δας σαστα (ομνίνϊ τη ΣΧ ΘΠΟΡΒΟΩ ΤΡΡοβυϊ 
ΡΙδϊοηῖσο" (26. 26.) “Οπδεγδίασ οὐρὸ : πού αὐτὰς. σεπβυγαπι Ἔοτ ἢ οἴνα, αὐτγιπις Πρ 6 ̓ς 
ῬΥΪῸΒ ΒΟΥΙΡΓα5 εϑὲ 9 δΔηα 8 8158 501Π|5 Ρ Β΄᾽5 δεριπηθηῦ : “ΟΥΘΟ ΕΥΡῸ ΣΧ Ἔσπορβομίβ ζοη- 
νἰνίαση δηΐς Ῥ᾽βιοηϊοστα βἀϊζαπὶ 6556, Ρ]αιϊοποηαε βαστα γατα βου ρϑῖβθθ, αὐ Χοηο- 
ῬΒοηΐδσω τεΐαταγεῖ, ἀδυίάθγεῖ, ἴθ δοαπδίλασχα οοηῃτοιηροηειη δἀάπροεγει" (26. Ὁ. 1190. ἊΑ5 
ἴο τὰς. Ῥγουν οὗ, Χεπορβουβ νοῦς ἰο Ῥίαϊο᾽β 1 δῃὶ βίου ρσῚν πο] ]ηφα ἴο ἀρύξε ; 85 ἴὸ 
ῬΙαϊοὶβ. πιοίϊνε 1 86] ἀϊβογεηῖν. ὙΨῈΥ μου] ποῖ ῬΙαῖο τηϑτεὶν ἤανε ἴδε ἃ Ηἰηΐ ΕἸ ΌΠΙ 
ΧΕοΡΒοΙ, δηά ψουκεά οὐκ [88 ΘδΥΠῈΣ τ Γ Υ5 220 217, ΣἹΓἢ βιαρθηάοι εξδοῦ δηαᾶ ψἱτμουῦῖ 
τηϑίϊοθ, τππσῖ ἰο (ῃ6 σ]ουϊβοβείοῃ ποΐ οὐἱν οἵ Ἀ15 ἐμαπια Ραΐ οἵὨ μ15 Βογοῦ (5686. Δρονϑβ).] 
Ἡὰρ ἴο ΤῊ ταϊηα 15 ἤθατου [Π6 σπδτῖς (σα Ὠ15 εββαν, ζ7εδεν' ας ρερερ δε: ρε Κ᾽2γλΖρ255 
{67 5.)7,ηεῤοςῖθη; Ζες5 Χερμοῤῆορ τέρα ἐέαξο) ἴῃ ἀσβυΐῃρ [Παΐ, σίνεη ἴῃ 8 σουκβ ἀγα ὃν ΣΧ 6 πο- 
Ῥθοῃ δπὰ Ῥίδϊο γεβρβοίϊνεῖν (85 ἴο ΒΊΟΏ. ἢδ επίογίϑιῃβ πὸ ἀουδὲ Ψψῃδίθνου), [μθτα σε απιβ 
ΔῊ αὶ 272071} ῬγοῦαθιΠν οὗ {πῈ οὐδ Ὠδνίηρ Ῥεθη οοτηροβοά ἴῃ ταΐδγεηθοα ἴο [86 οἴδου, 
Ῥεσαιβθα {πον σγαγα πιούθ οἵ [655 σοῃίθιηρογασΥ δηα “ ἀδηιδὶβ 16 1Π 6 γατβομθη Ν ΥΚ ἢ γ8- 
ῬεββΙ ηῖβθε Ζιθτα οἢ δυβο  Ὀ]ΠἀθΊου ὑνυθῃ 415 τῆϑῃ 865 510} σενδῃη 1 ἢ νογϑίθ τ᾽ ; δηά ἃ 
2Ζοςέθγο} 1 [᾿όγὰ τὲ φγέμεω 7ε6 διιαϊορῖες οἵ βἰτπδέοη, ἐπουρῃΐξ, Ἔχργθββίοῃ, οὐ [6 οὴβ 
Βαηᾶ, δηᾶ βεγϊκίηρ ἀἸδγεησαβ (ρᾳαδηξε ΙΒ σεηΖβη), οὐ ἐμ ὀξμεσ, ροϊμεηρ το 1Π6 βϑῖὴβ 
φοποϊ πιβίοη. Αβ ἴο γρυϊοσιεν, δἰτεσ. τε βδηά!ηρ {πὸ ψΏΟ]8 ααδβίίοη, [μῈ οομοϊπβίοῃ πὰρ 
σΟΙΊ65 ἴο ἴθ’; “0 455 δὰβϑ σεηδιος Ῥγάξζαηρ πἰομὲ παν πὸ ΤΥ ΔΕ ϑομ ΠοὨ Καῖ, ϑοπάθγη τηῖξ 
ΚΙΆγΕΥ ὐανιβϑῃεις οὐ 6 10 : Ῥίδεο μδῖ δαΐ ἄδϑ 1ἢτη νου]δσεηάᾶς Χοπορβοηείςοθο (ὐδβίαΔΕΙ 
Ἐἀοίκβίομε σϑηποιατηθη ὑπ 65. ν᾽! Δοἢ (δυο Ζὰ ροϊθιβοῆθη θρθηβαίζ) Ὀεπαΐζί." 1 
τμιηκ ἐμαὶ Ηρ Ἰὰγϑ πάπα ϑνεῖρῆξ οα τῆς ἰβίοσιοδὶ τηδείεσ-οξ-δοίηεθβϑα οὐ ΧΟΡΟῚ 5 
ϑγηεῤοκίιενξ. ΒΟΥ 186 τϑϑὲ 1 αἰγηοβέ δητῖγεῖν ἀρτθα ὉΠ Εἶτα. Α5 στερασάβ [86 Ῥδύϑη- 
τῆρεοϑ!ν συσρεβίβα τηοίνθ, αϑοΐ σε ῥοζογεῖξοοη Οεροηξαΐξ, 1 ἄο ἢοῖ ἴδ6] 5ο σδγίδϊῃ. 

1 Ῥαᾶρε Ἰῖν. ποίβ 1: 



ΓΟΗΑΒΚΑΟΤΕΝΙΘΤΙΟΒ ΟἿ ΤῊΗΒ ΜΟΚΚ Ιχχὶ 

ΡΙαιοβ ποτα δπηουβ δ γ2ῃ 01,421) οἵ ἃ ἴγρε οἵ σομῃροβίι 
5414 ἴο βανε Ῥθθὴ ἰηνβηϊθα Ὁγ Χοπορῆοη. ΤἊΘ σηῖρέ-62:- 5 0)716 
γἃ5 Οἤοβθη ααϊῖθ Παρ θη νυ οἵ σὨτγομοίορυ δηά [ἢ τα]δίνα 
ᾶρδ5 οἵ {Π6 1ηἰεπ]οσαΐοτθ, ΠΟ ΔΡΡΘΑΓ δ5. [᾽)6 γοπηρ δηά οἰά οἵ 
ΟἿ ἀγδαῖηβ8. ΤὨι5 Δαίοίγομδβ, ἰῃ οσα Ὠοηοῦγ ἰῃς εηἰογίδίη- 
πιθηΐ ἰοοῖϊς ρΐδος δῇ [ῃ6 ἤοτβα οὐ (811|185, σοὴ [ἴῃ 6 Ῥῃκιδίοη 
οἵ τῆς. ὈοΥ5 ἴῃ {ῃ6 Ῥαμῃδίμεηδθα οἵ 422 8.6. (ϑίποα, ἃ5 Δι βηδΕι 5 
[6115 τι5, Δυίζοϊγοιιϑ᾽ νἱοίουυ νγὰ5 ϑ8|1115686 ΌΥ Ἐλιρο 5 ἴῃ ἰδ6 
ΠΟχί γ681, 421 8Β.6.), δη4 γχχὰ5 Κ|Π64 Ὀγ [Π6 ϑραγίδῃ σοτημηδηᾶδηί 
ἴη τῆς εἰρίου οἵ τῆς ΤΙ ἴῃ 403 ΒΟ ΗΠ5 ἀδαίῃ ψὰ5 ἃ 
508 68], δΔηα πὸ ἀοιυδύ τπδάβ δῇ ἱπηργθβϑοη. ΟἹ ΧΕΠΟΡΒΏΟΗ, 
ὙΠῸ ἰαῖκθα ὨΙἢ} 85 ἢ15 Ὀογ-ῆεῖο. ϑοοζαῖθϑ, ὕὴὴο 1 422 8.6. 
ψου]α ποὺ γα ὈΘθη ποτα ἤδη [οτίγ-ϑθνθη, ἈΡΡΘαΓΘ 85 δῃ οἷα 
πη. Νιοόγαίιβ, ([Π6 βοὴ οἵ Νίοίδϑ, 15 ᾿ητοαπορα 85 αἰγεδαγ 
Π]ΔΗΔΡΊΩΡ Ὦ5. ῬΑίΓΟΠΥ, ἡ θγξα5. ΝΊΟΙΑΒ. ΟὨΪΥ αἸεα 1 4123 8.6. 
50, ἴοο, (πίοῦδαϊα5, ῆο ψγὰ5 τΘΘΠ ΠΥ ποῖ τοῦ οἷδε [ἤδη 
ΧΕΠΟΡΠΟΩ ΒΙτη56 17, ἈΡΡΕ ΔΙ 85. 8 γοῸ ηρ πΊδῃ ἰαίθὶν ΤηΔΙΤ 6, ἃ 
ΡῬαᾶῦΐ δϑϑιρηῃξα ἴο Ὦ]ΠῈ 8150 1ἢ ἰῃ8 “Ἰ οΟ,,75 7. 

“ΓῊπ5 ποτα ἴπ6 ἰδαγεαῖ {ΓΑ θυ οὐ ροείβ, τρου γ8αῦβ δπα [16 σβαβϑίθϑβ 

τουπά οὗ βἔπαν δηα τεϑάϊηῃρ 16 τὴρ ἰο {Π6 βῆϑαν ϑρϑᾶοββ οἵ ῬΠΠ]ΟΒΟΡΥ ; "αὶ 
ομϊθῆν ἰο ἰῃς αἰνίηα νοϊαπλθ5 οἱ ῬΙαΐο δηα ἢΪβ βαια] ΧΘπορἤοη : νοῦ, 1{1 
5ῃου]ά ἰ6]1 γε γνῃμδί 1 Ἰβαγηΐ οἵ σμαβίν ἀπά Ἰονα,----᾿ τθδῃ ἰδ ΜΠ] Οἢ 15 ἴγὰ]ν 
50, ΠΟΒ6 ΟΠΔΥτ Ωρ ΟΡ 15 ΟὨΪΥ νἱτίπθ,  ΙΟἢ 516 θθαῖβ ἴῃ ὮΘῚ μπᾶ ἴο [μοβ6 
[Πα αἵὰ ννοσίῃγ ; ([Πε τεϑί ἂτα οῃϑαίεα στ ἢ ἃ [Ὠλοῖς ᾿πἰοχισδίηρ ροίΐοῃ, Μ ΙΟἢ 

8 Οαγίδἢ βούσούθϑϑ, [ῃ6 ΔΌΌΒΟΥ οὗ ον ΠΘΙΏ6, ΟΑΥΤΙ65 ΔΡΟὺί ;) Δ πα Πον [ῃ6 

ἢγϑοί δηά οι θίεϑί οῆοα οἵ ἰονε Ῥερίῃβ δῃηά εηάϑ 1ὴ {6 5οὰ], ργοάποϊηρ [Πο88 
ὨΔΡΡΥ ἔν οὗ ΠῈΥ ἀϊνίηα σοηογδίίοῃ, πον]θᾶρα δηᾶ νἱγίαα, ὙΠ 5π ἢ 
αἰὐϑίταςίεα σα ΠΤ 1165 ἃ5. [Π 656, 1 ταῖσὴϊ 6 ψουτῇ γοῦτ 1156 η1ηρ, ταϑαθυβ, ἃ5 
Ι γὴδὺ οὔἣβ α΄ΔΥ ἢορε ἰο πᾶν γε ἴῃ ἃ 511] {ἰτὴθ, ἤδη {Πεγα 5881] 6 πο 

ομϊάϊηρ. ᾿--- ΜΊΙΤΟΝ, «122 “2οέορον 707. .5.7166}}9)7) 2221. 



ΧΧῚ . ἹΝΤΑΟΌΌΟΤΙΟΝ 

ΤΗΞ ΦΊΊΕΚΟ 

γε ρ885 ΟΥ̓ δὴ θαϑύ {18 5] 100 ΠΌΙΩ [ἢ6 ““ Βοούδίο "ἢ νυ ρϑ 
το ἴ1ὴ6 Ζγέεαΐίοο οη9. 7γνγαηζιν, [ῃ 6 δαυ]δοὶ τὼ ἀδίθ Ῥευῆδρ5 οἵ 
ΧοΩΟΡΒΟΙ 5. δἰ ο-Ῥο {1{08] δϑϑαυγθ [Ι͂Ὲη τῃ15 4ι851-ϑοογδίς 
ἀἸϊαίορια [ῃ6 Ἰογϑ Δηα ΘΟΥΤΟΥ͂Β Οὗ 8. ββροῖο ΤΩ ΔΥΟἢ 85 σοτη- 
Ῥδιεά στ τῃο586 οἵ [88 ῥυναΐῖθ οΠἼΖθ 816 δεῖ ἰουτἢ ἀηᾶογ [6 
ἴοττῃ οἵ 80 “ ΠΏΔΡΊΠΔΙΥ σΟὨνο βίου "ἢ Ὠ61]4 Ὀδύχεθῃ ἔνο ΜΕ]]}- 
Κηονῃ ομδταοίεια ἴῃ Πἰϑίοτυν, (Π6 ροβί ϑτηοηϊθα οἵ (ϑοβ δπά 
τῆς. πΠοηα δηα ρϑίτοῃ οἵ ῬἘ]Π]Οθορῃοιθ ἩΊθγοη, 500 οἱ Π εῖηο- 
ΤΏΘΏΘ65, ὑγγδηΐ οἱ ϑυύδοῦδ6, 47 ὅ-467 8.6. 

ὙΤΠΟΌΡΉ ἴοσ ἰῃ6 ρυγροβαβ οὗ ἰῃ6 ἀϊβοιιβϑίοη ϑοογδαίθθ 15. ΠΟ 
ἸΟΠΡῸΙ ἃ 5 {4016 ἐγ αηιαίς ῥόγοοηα, ἰΏ6. δαΐῃοῦ Δἤθο5 ἴο ἢ]5 
δοσιπδίοιηθα 1ΠΘΥατν που ]α----6 ἀυραμηθηΐ 15 ΘΟΟΥΔΙΟΔΙΠΥ σΟη- 
ἀποιθά ; (86 ραῦί οἵ ἰῇς. ᾿πατιϑιανα ϑθαγοθου δἰζευ ἰγαϊῃ [15 
ὩΔΙΠΓΔΙΥ αϑϑιρηθα ἰὸ τῃ6 ροεί, ψῆο, 85. 18 τόσα ῬὨΠ]ΠοϑορΡἢΙς 
ἀϊσρυίϊαηῦ, ᾿ηἰουγοραίθα δηα εχίγϑοίβ ΔΏΒΘΥΒ, 56] σοη τ] οίΟΥΥ 
αὖ {ἰπ65, το [6 655 56] ΕΟΟΠΒΟΙΟΙΙ5 τη Οἱ δοίίθῃ ; δηα δου 
[ῃ6 τϑῆποῦ οἵ ΕΣ ((μ6 Χεπορμομίθαδῃ ϑοοταῖθϑ) σοπο 65 
ΜΠῊ ἃ ΠΟΠΊΪΥ : τ[ἢ6 οἠβ βδἰναιίοη ορβὴ ἴο [ῃ6 ἔγγδηΐ ψἼῸ 
γΟΙ]α ἐϑοᾶρε [ῃ8 ἀἄοοιῃ οἵ Τδηίβ!αβ [566 Οζι. χχὶ. αὐ 3η.3] 
15. ἰο ψίη {Π6 ἰονε οὗ Ηἰβ βι θοσγαϊηδΐθϑ, τὸ ἐθελόντων ἄρχειν. 

Μοῖβς ἰβδὴ ἰμαῖ, δἰϊπουρῃ ἰῃ6 ϑοθὴθ οἵ (ῃῇ6 ἀδραίβ 15 
αἀτδυηδοα!ν [τονῃ Ὀδοῖ ἃ Ὠπηάγθα γϑαῖβ το (ἢ8 ῥγδϑθηΐ 
τἶμαθ, [6 ἰορίοβ ἰγεδίβα οἵ ἃγβ, δἰ Βίοδ ΠΥ Θρθακίηρ, Ἔσεσ ὩΘῈ ; 
ὍΟΥ Μὰθ [086 τῇοτὰ] οἵ [ῃΠ6 ῬΙθοΘ δυϑσ τοῖο ΔΡΡΙΙΟΔΌΪΘῈ ΕππῈ: 

1. ἘσΑΥ]θυ, ἐμδΐ 15, ἐμδη 188 Δοζὲξν φγ λέ 2 αοφααοφηεοτΖαγις ῬΥΟΡΔΌΪΥ, δᾶ ἔπε Οψγοῤαξάϊα 
σογίδιηϊν. 866 Τύβϑηβ. νοἱ, 1. Ρ. οχχνὶ. ; 26. 16. Ὁ. ΟΧΧΧ. ; ΖΦ. νο]. 11. Ὁ. ᾿χχῖν. 

2 ΤῊϊ5, Ὀν τῆς ψαν, 1 τᾶν 6 τευ κοα, νου] βθοῖι ἕο 6 ΧΠορΡομ’Β ρΐοθϑ ὩΡοὴ ἐμα 
βϑογαᾶ οχὶ οὗ Ρίπάδυ, ἡ ογθ, {κὸ δὴ Ἰηβρίτεά ἩδεΡτεν ὑσγορδδῖ, [6 συθδεθϑί οὐ ἰγσγὶς ροβῖβ 
Ἰνδτ ς5 (Πΐ βατηθ Ἡ]οοη ποῖ ἴο ΨῸΧ Ῥτγοπᾶ δῃᾶ Κιοϊε: 

εἰ δὲ δή τιν᾽ ἄνδρα θνατὸν ̓ Ολύμπου σκοποὶ 
ἐτίμασαν, ἣν Τάνταλος οὗτος" ἀλλὰ γὰρ καταπέψαι 
μέγαν͵ ὄλβον οὐκ ἐδυνάσθη, κόρῳ δ᾽ ἕλεν 
ἄταν ὑπέροπλον.---Ο ἶγηεῤ. ἴ. 86 [0]]. 

ἐς ἘῸΣ βδάγεϊν, 1 ανεῦ {πεῖα ννῶβ αὶ π]ογία] τῆδῃ [δὲ [6 σπαγάϊδηβ οὗ ΟἸγιηρις Ποπουτγϑά, 
τί τῆϑῃ ννὰβ Τδηΐαϊαβ, Βαΐ Βς νγὰϑ ποῖ 8.Ὁ]6 ἴο ἀϊσεϑὲ ἢἰβ ρυεδὲ Ὠδρρίηθβϑ, μαΐ τὨτουΡἢ 
ἜχοΘβ85 οὗ 1 ἢδ ροῖ δὴ ονβυν Βα] πη]ηρ πος " (ἙοΪ θη). Απα 50 βῃϊδυρίηρ ὁπ 5 ἔμδπια 
ὙΠ ἃ 16 Ῥσορῃθας ἀγάουν, Βἰτηοηϊά68 [τπδΐ 8. το βϑαν, ΚΘΏΟΡΠΒΟΏ] οοποίμάες. Ἠϊβ αρρϑδὶ 
το Ἡΐϊδγοη [{Παἱ 15 ἴο 98 ν, πε ἐνγδοὶ Τιοη 9115] ἴῃ ἰδηριαρα 845 ΠΕΔῚΓ ἴο παῖ οὗ ἵγτῖς 
Ῥοείγν, ἱ τακε᾿ 1, ἃ5 ἃ ῬΥΟΒΘ ὙΤΙΤΕΥ οὗ ΧἜΒΟΡΒΟυ᾽ 5 ΟΥ̓Δ ΟΥΠΕΥ αϑε τοῖσι νϑρζατα οὐ : κἂν 
ταῦτα ποιῇς, εὖ ἴσθι πάντων τῶν ἐν ἀνθρώποις κάλλιστον καὶ μακαριώτατον κτῆμα κεκτήσει'" 
εὐδαιμονῶν γὰρ οὐ φθονήσει (Ξεε Ῥεΐονν, Ρ. 380). 

8 ΟΕ ΖΦ εὔ, Ν. .. 3 (Ὑδη5. νοΐ. 1. Ὁ. 91). 



ΤῊ ἨἩΙΕΒΟ ἸΧΧΊ 

αὐ [86 πὸ θη [Ὁ ψγὰ5 συ εη (γα 383 Β.6.). [Ι͂ἡ οἴμεῦ 
γοτᾶβ, ὈΠΟΔΟΥ [ἢ6 τηδϑὶςζ5 οἵ Θιμιηοηϊᾶθς δηα ἘΠΘΓΟῚ Μ͵6 5661} 
ἴο οδίςῃ [μ6 ἰητοπμδίίοη οἵ 1π6 ρα] οἶδ ΧΘΠΟΡΠΟη οδιγγίηρ οἡ 
8. (ΒΟ Β5ΙΟΩ 22076 5249, ἸῺ ὃι ΤΩΔΠΏΘΥ οὗ ἢ15 ΟΜ Ώ----ΏΙΟἢ 15 Ποΐ 
[86 ΤΩΔΏΏΘΙ οὗ Τ,γ5185,} οὐ᾽ Ἰβοοίδίθϑ, οὐ Ρ]αΐο," 5111 1655. οἵ 
Αὐβίοι!α, θαΐ σομνποίηρ ΘΠΟΠΡῊΉ ---- ἢ (ῃ6 ποσί ποίδ] 8 
ἰγγαηΐ οἵ (ῃ6 ἄδγν, (6 τηοϑί ρονευῖα], τηογεονϑι, οἵ Ἡ]ΘΓΟΏ 5 
ΒΌΟΟΘΘΘΟΥΘ. ΟἹ [Π6 [ἤτοηδ οἵ ϑγίδοιι56ε-- -ἰῃῈ δ] οὺ ΤΟ 5115, Οἢ 
Ώοβ6 Ῥαδμανίοιτ (ἢ 6 ἐουίαηθϑ, ποί οὗ [ηΠ6 ψϑϑίθυη ΜΟΥ] δίοῃΘ, 
Ὀθὺὶ οἱ Ἠδ61145 ρτόρεῖ, βεοιηξα ἴο μδῃρ. 

ὄν ΤῈ ἤεγο, Ὀοΐῃ 85 τεραγᾶς 15. βαρ]θοῖ τλδίίευ δηα (Π6 Ἀἰβίουϊοδὶ 
Ἰποϊάθπί ἴο ψὨ]οὮ, ἰῃ ἃ σεγίβίη 5656, 1 ΡΟΒΒΘΙΟΙΥ οὐνεά 115. ΟΥἹΡΊΏ, Π85 

Ὀθθη ἰγβαίβα ψΊΓ ϑαοῃ ἔα]ηθθ5 ὈΥ τοῖα (πα οἴμευ οὐϊ]ο5. δηᾶ 

σοτητηθῃΐδίοτβ) ἐμαὶ Π{{16 τεμηδίηβ ἰο 06 βαϊά. Ὑὴδ βίαδεπί οἵ ατεεῖς 

Πεγαίασγα ἢδ5 Δ Ρ]6 τχδίθυδὶ ὩΡΟῚ ΜΙ Οἢ ἴο ἰουτὴ ἢ15. ΟΥ̓ σΟΠΟ] 51 ΟῊ, 

1 οοπίεδηΐ τηγ561 ψ ἢ [Π6 ΓΟ] ὴρ ποίαϑ :---- 

(1) «4 οῤῥίεγεδγείαγ»Ἅ ηοίσ ἰο Τγδηβ. νο]. 1. ϑκείςἢ, ρρ. οχχνὶ. Ἴχχυῇ. 

ΟΧΧΧ., ΠΏΘΥΘ 1 Βᾶνα ἀγανγῃ αἰζθηἰίοη ἰο [ῃ6 τόρ ]6 εἴδοί οὐ 15 
ΒΌΓΓΟΘΠαΙηρ5. ΟἹ ἈΘΠΟΡΠΟΙ 5 ἰπουρῃΐβ, ανεῦ ῬαΚΥ ΙΓ [Π6 ῬΥΟΌ]Ετα τί 
ἀρχὴ ἀνθρώπων ; τί ἀρχικὸς ἀνθρώπων ; (566 7767. 1. 1. τό : 111. ἴχ. 

12, 13): (1) ἀστὴρ 5 βο]οῦσῃ 1 ΤιΔοξδεῃγοη 1{56]1{,.394-3δ}7 8.6. ; 

(11.) ἀπά αἱ 5.115, ἴῃ τ[μ6 πεῖὶρηῃρουγπμοοά οἵ ΟἸγταρια, 387-371 Β.6. 

(ΗΕ τηδῦ νγὲ}}1 ἢᾶνς ἸΙβϑίθπθα ἰο 86 Οἰνφιῤίαξος οἵ Τ,γ5ῖαβ, 3δδ 8.6... 

1 66 ἢϊς Οἐνφεῤέαζος. 
2 ὅεβ δὶ5 οὐ ὩΣ Ζϑέζθν ἐο ΝΙέξοκέος, Δ ξοϊίθς Ὁ» 711ε ᾿γῤγίαρς, ΖΕ 67, 0 

ἀο οςς 8. 59. νἱϊ. 1 σεθσΐηα. Ῥοζί Ν. . 7, το. 
5. Οἱ 1 γϑῖδβ, Οἰνηηῤίαξος, 384. 8Β.ς. ((τοῖδ δὔξδυ αὐ δηνος αἴ. ,88, “ὙΠε γεαῦ Ῥεΐογα 

188 Ῥεβδβοβ οἵ Αμίδικιίάδβ, Ὁν γῃῖο ἢ π6 Οουϊητϊδῃ νγαῦ χὰ5 Ὀγουσηϊ ἴο 8. οἷοβε, ΑἸ Π6Ώ5, 
ΤΏΕΡε5, ἄύροβ, δπά (Ομ ΠῚΗ Βαά ἴῃ 388 Ῥεεῃ βενεὴ γεδῖβ δὲ Ψγ8Ὶ ΨΙΩ Θρατία. ατηρ 
[Π15 εἶτ ἔνψο ρονγεῦβ, οί ἄδηροθτγοιβ ἰο {86 {τεβάοιῃ οἵ στζεθοθ, μβδαά Ῥεδῇ σδριαϊν 
βτονίηρ. [Ι͂ἢ τῆς βαβὲ [Π8 ἢδνδὶ βίγβηρτῃη οὐ Ῥαυβῖα μαά Ῥεοοτης ρτοαῖου [δ 1 Βαά Ὀεβῃ 
ἴοῦ ὃ σδηΐατγν ; τη {πε νγεβὲ Ὀιοηγβίοβ, ὑγγδηΐ, βίηοα 405, οὗ ὅυσϑσαβα, μδά τβεάποεά ΝῶΧΟβ, 
Καίδῃδ, δπᾶ Τιβομτηὶ ; ; Παᾶ ὑψῖσα ἀείβαιθα (δγίμαρε ; δπᾶ νγδβ8 Γπγθδίθηϊησ τη6 Οὐεοῖκ 
ἴονγηιβ οἵ {τὶν " (76 Ὁ}, Α422. ΟΥ. 1, 204; ζα. 1. 155). ὙΠς ΒΡΘΘΟΉ, ΟΥ̓ ταῖμ ον ἐη8 ἱποιαςηΐβ 
ἴῃ σοπηδοξίοη νυ τ ἢ 1, τνετα, α5 ατοίς πσϑῦ βυσεβίβα (27. 6. κὶ. 35-7γ41; δίαέο, ̓ὰϊ. 572-578) 
τοῖ ΠΡγΟΌΘΟΙν Ῥγβϑθηΐ το 1η6 πιϊπά οὗ Χοηορῆοη ψμθη ΠΘ Ῥβπηβά 188 ζ716γ0ο. ὅεἜ 
ἘἈοσπεοίίθ, ἀδη, οἷδε υἱέ. ὃ 20, (6 ΑὔδγοΡΕ; βιὰ Τὴν οὐτὴ Ὑθηδυκ5 ἴῃ τὴν ΘΚαίοἢ οἵ τπς 
1 οὗ Χοπορμοη αἰτεδαν ταΐεστεα ἰο. 8εε Ὀϊοά. κῖν. τοϑ. 6. 

ΤῊΘ βανίηρ ἐν βασιλεῖ τὰ τῶν “Ἑλλήνων (5688 ΤΊΔΏ5. νοΐ. ἢ, Τηϊτοά. Ὁ. χ]ῖν,, 2 ἀρηλας 
οὖ ὧγ:. 487, 586 Β.(,), ἴῃ τείδγβμος ἴο {88 Ῥασβίδῃ Κίηρ ΟΏ τῃε ΕΑβίοτη ἔΓΟΠΕΙΟΥ οὗ Ἡ-ς1145, 
ἤπαβ 115 ῬΔΓΆ116] οπ᾽ 188 ννβϑίθγῃ 5148, ποτε ἐν τυράννῳ τὰ τῶν Ἑλλήνων νοι] 5Εϑτῃ 
ἴο ΕΧΡΓΕ55 τῆς 5βἴαίβε οὗ αἴδιγβ ἴθ Μαρῆα Ογδεθοῖα ἀπτγησ [δε τεϊσῃ οὗ ᾿ιοηγϑῖας. ΤῊ 
τγύδηῖ᾽ 5 ρογιεηζοιβ ἔοστῃ ἰοοτηξά ἰδύσαε ὍΡοπ δε σἰβίθβ οὗ σεπίχαὶ ΕΠ εἰ]δ5 ἴον τμς Ῥειίεσ ραγί 
ΟΥ̓ ΠΑΙΡ ἃ σδηΐαγν, 405-367 Β.6., ΠΟῪ 85 [ῃ6 ἀδββέγουεσ οἵ ἴγεα οἱεεβ, δῃά Ἐπογείογε 85 
ΠΑΓΟΓΑΪ Δ Θηετην ἴο Η 61185 δ5 [ῃὴ8 σσεαΐ Κίῃρ' ἩΠπΉ 6} Γ (δες Ττδτ8. νοἱ. 1. Ῥ. οχχὶ); ὯΟΨ 85 
ἴῃ8. δἱν οἵ 5ραγία (ἡ]εζά, Ψ]. ἃ. 4,.33,) 374, 373 Β.0.; Ψ1Π1. 1. 20, 28, 369, 368 8.6. 
ἜΤΘΏΒ. νο]. 1ΐ. ῬΡ.- 144, 150, τοῦ, 194), οἴ. ἰβοοσ. ϑαφερ. (οἶζο. 379. Β.6., Ὁ. 67); πον δρϑῖῃ δ3 
8. ῬΟΞΒΙΡ]8 δἱἷν οἵ Αἴμθῃβ (15. αἍ βορ. ,441γ]15έ.)} οΥ, Ἰϑβεῖν, 85. 8 Ῥοββίθ!8 σμδιηρίοῃ οὗ 
πιο ἘΠ 6165 ἀρϑιηβὲ Ῥευβίδ (α Ἰαῖεσ ἄγετιη οἵ ἴξοογδέθς; 566. ἢἰ5 2 έξεν ἐο )Ζογιγξῖος, 
368 Β.ς.; 76Ὀ}, Α:ϊ. Ον. ἢ. 230). 

“ 



ἸΧχῖν ἹΝΤΒΟΏΌΠΟΤΙΟΝ. 

αἷ. 384 Β.6., δῃᾷ τὺιϊποοςαα [86 οσουσγθησοϑ ; δῃᾶ ἰο [μ6 δωραφργγέξος 

οὗ Ἰβοογδαίθϑ, 384 8Β.6.}---ἰῃουρῃϊς ΒΟ ἰουπμα {ΠΕ Ἐχρυθϑϑίοη ΕΥα 

Ιοηρ ἴῃ (88 Φἤέθγο τὐλᾶ οῖ, Ζαε., δα Ἔνθρίμδ!ν τῇ (η6 Ο γοῤαθάζα. 

(α) ΤὭς ρθγερζηδηῖθος οἵ ἴῃς 271670 οδῃ, 1 ἰμϊηῖκ, μαγαϊν θὲ ἀουθίεα, 
ΤῊΏΘ ἰτεδίϊβα ἰβ βδιηθα ἴῃ [Π6 σδῆοη οὗ Χεηορῃοη᾿β υϊηρβ γεσορτ θεά ὈΥ͂ 
Τοιλθίσα. Μάρηθβ, ΏΪΟἢ γα. οα ἰο Τλῖορ. 1 δου α5 (56 ΤΊδηβ. νο]. 1. Ὁ. 

ΧΙΧ.).. ΝΟΥ, 85 ἴδυ ἃ5 1 δύ ΔΌΥΔΥΘ, νγᾶ5 115 Δα  ΠΟΥΘΗΙΡ Ἔνεὺ αἰβραίϊβα τὴ δηοϊθηΐ 
[πτῆ65. Αὐηοηρ τη θυ ΟΥ̓65, 1 15 τας, {Πεγβ 15 πο [6 βαῖὴβ δβοϊαία 
αηδηϊη τίν, Ῥαξ [πῃ ἀἰβϑθηςθηΐβ ἂγθ ἔενν δηα ἰῃεὶγ ἀϊδθθηΐ δὲ ἐπη6 5 ΟἿΪΥ 4] 

Ρτοποπμηςθᾷ, 

[Ὁαβρεῖβ, ὧδ Χορ. φμαθ 7ῶγέμγ «“ῤοίορία, Ὁ. 8, δὶ οὔὲξεγ αἰεέτενε,; Ἐ, 
Βδηκο, ΚΦ, Χορ. Ὁ. 25. ΑἸ] ἘδΏΪΘ 5αγ5 15, “"ΟὉ δύρατσηθητ! 5101}1{π4] 6 0} 
Ογτὶ αἰδοῖ ρ μηδ Ἡΐϊθγο ΠΡΘΠ]5 δα] ΡῚ ροίεγιῖ, ααὶ αυδ ταϊΐοηβ να ὑΥγδη ΠΟΥΙΤα 
δὲ Ππουπαϊου δὲ Ὁ{ΠΠΟΥ͂ 6556 ροϑϑὶς δηδῖγαῖ. 725. ἦος ἔΐεεξ τρεζία Διορμοῤῥο᾽έσξα 
ἐγευσρζὲ σορμεοαάαηε, ξΩ 71.672 6247, 6556 αὖ ἐ{ῖ0 γ6 ψ67α 5671 872 7} 72Ω 76 072 ατήξεο᾽᾽; 
ΘΙ ΖΙογ, ὧδ Χομοῤῥορέές χεῖ γέμων δ ζθγοιο, 1876 (86, σγουκ ἢ ΙΟΏ 1 8τὰ 
ΒΟΙΙῪ ἴο 580 1 8] ῃοΐ δοσπαίϊηϊθα) ; δηᾷ Ἰδϑίγ, ᾿ξ Ὧθ 15. ἴο Ὀ6 οοπηϊθα 85 ἃ 
ἀἰϊδβθητθηῖ, Ῥγοῖ. Μαβαῆν, ᾿ὔὲρέ, Οα. 214. (βἅ. 1880), νοἱ]. 11. χ. Ῥ. 279: 
“ΤῊ 6 ψῇοϊα ἴοστα οὗ (ῃς ἰγαοΐ ἰ5 ρεου]ίαγ, Ὀθηρ ἃ ἀϊδίοσαθ ψιουὶ ϑοογαίεϑ, 
δῃα Ὀρίηρ, τηούξονθῦ, τόσα οτηδίοϊν νυ ὲᾺ6 ἢ ΤΠ8 6 ἀϑ8] ἢ ΣΧεηορἤοηῃ. 
ΝΕ νους 1655, οὐἱτϊοβ να Ῥθθη δἰπιοϑὲ ἀμδηϊτηοῦθ ἴῃ Θοοδρίηρ' [ἴ ἃ5 σἝηυ]η6, 
ΔΩ 1 ἄο ποί δε] τὴν ἰηϑίϊμοιϊνα ἀϊδθθηῖ οδῇ 6 ϑαρρογίβα μι σομνποὶηρ᾽ 

᾿ ΔΙρΡῸΠΙΘηΐ. ᾽᾽] 

(β) Α5 ἴο [ῃς οδαγδοίουβίίος, ὄχίουηδὶ δηα ἰηΐίεγηδὶ, οἵ ἰῃς ἰγξαίῖβ6, 

ΘΠΟῸΡὮ ρευθαρβ μᾶ5 Ὀβθὴ αἰγθδαν βαϊᾷ. ὙΤΠδ βιπάδης νν1}] παίασα!]ν ἐαγχῃ ἴο 

ατοίς (δ ζαίο, 111. 572-578), ογα ἣθ ΜΠ] πᾶ ἃ “"ββοχί αρϑίταοι. ΑκἂΔὰ8 ἰο 

[ῃς εἐγμεΐογε οἵ ἴῃς αϊαίοριθ, 1 15, 85. ϑαῖρρε (δ Ρ. 103) ροϊηΐβ. οαΐ, 
ὀξῥαγέζές, βειτηρ Του (1.) (παὶ τὰς ΠΠ| οὗ ἰμ6 ρυϊναίβ οἰἐζεῃ 15. ρσδίευ- 

ΔΌΪΕ ἴο ἐμαὶ οἵ ἔπε ἐγγδηΐ, σδρρ. 1.-νῖ. ; (11.) ῃ6 τλδδῃς ΌΥ ψῖοι {Πμ6 ἱσταπὶ 
ΤΏΔΥ δἰϊεγνγαγας σὴ (6 δῇεοιίοη οὐ 15 βι)]εοίβ δηᾶ ᾿ϑαᾶ, ἃ ΠΔΡΡΥ [Πἴ6, 

σᾶΡΡ. νἹἱ.-χὶ. Βεΐ, δ5 ϑοπλθα γεϑδθυβ τῇδ 6 1πο]ηρα ἰο πϊηἰς ἢ 1. 17. 
Ἡδιίμδῃ (445. Δ». ΔΙῚ σᾺΡ. ν. 236-256), [ηἰς ἐγεαιῖβθ, ββρϑβοίδῃῦ ἴῃ τὰς γϑὲ 

δηα ροβιίνα Ὠ4], Ἰαθουτβ αηάθυ [ῃ6 βαῖηβ ἀδίβοίβ οἵ ἀνωμαλία, ὉΠΘνΘΏΠ655 

οὗ σἔγὶβ, αὐν]ενναγάηθθς οἱ Ἐχρυθϑϑίοῃ, οἷο, 1 ἢ, νυ βαίενοσ {Π6 σδαβα οὗ 1{, 

νγὲ Πᾶνα σθεὴ ἴο Ὀ6 [8 πλδυῖκ οἵ 50 ἸΔὴΥ οἵ Χεηορῃοη᾿β νυυρθ. ΤῊΪ5 
ΘΔΥ]ΟΥ 41} οὔ [86 ἰγεαίϊβα 15 ϑἰγαοίαγα ν νεαῖ δα [6 Δυρατηθηΐθ 8.6 ΟἸ ΠΠΊ51]Υ 

δυσδησεά, ἀοίδθοίβ. 1 ἢ (ἀραχὶ τοτὰ σουγαρίϊοη οἵ {πε ἰαχί ΟΥ̓ ΡΟΞΘΙΟΙΥ 5οπλα 
δα! το] τ]θ Δ 1.0) ΤῆΔΥ 6 γεδαι]ν δοσοπηϊεα ἴου, θη Μὰ τεῆδξοὶ ἰῃδί 

[Π15. 15. ρεύθαρβ Χϑηορμοηΐβ βϑι]δϑὶ αἰἰεηιρὶ δἱ ἃ ῬὨ]]οθορηϊο οθθᾶγ. ἘΕῸΓ 

[6 τεϑί, [τῆς αϊοίοη, 1 τόσο ογπαίθ ἤδη ᾿ι518] ΙΓ ΟὟ. δαΐμου, ἰς 

{μογουρὮν ΧΕποροηίἢ68. 

Α5 ἴο βα)]εοί τηϑίζεσ, 1 μὰνε ποίμίηρ ἰο δά ἰο μὲ μδ5 δἰγεαᾶν Ῥβεῃ 

5814 ΜΠ Ὧ15 νγοηϊεα ρδυβρισδοιυ ὈΥ ατοία, δηα οἴμειθ. 66, ἴῃ ρδυίσυ]δγ, 

Ῥτοί. ΤῈ Ὁ, κ412|. Ο7. 1ΐ. 22 [0]]., ““Οπ (ῃς ἰεπάβθηου οἵ [8 ἂρ ἰονγαγᾶς 



Α “ΒΑΙῸΝ ὈΈΘΒΘΑΙ " ΙΧχΥ 

Μομδίοην" : Νν. Τὶ Νενίδη, Ζ76 Ζοδ ες ΟἹ 4 γίδίοσϊο, Ὁ. 5.44 ἴο]]., γ6 
Αὐϊβίοι θ᾽ 5 βαυβηῖῃ Ῥοοΐς, θη δηά δἱανεηίῃ οπαρίθεβ, “ς δαβθε5 οὗ {Π6 [4]] 

οἔ Μομδύσῆῖεβ ἀπά πηεδης οὐ ργενϑηίαρ {Π θη}. [ΙΕ 15 ααϊία ροββίρθ]α, 1 
τμῖηϊς, [ηδὶ [86 ῥῃΒ]οβορῃεΥ νγὰβ δοχαδιηϊεα 1 ΧΘΠΟΡΠΟ 5 ἰγϑαίςε, ψ ]οἢ 

ΟΌρΡΏς αἱ Ἰἰθαβδί ἴο Ὀ8 τεραγαβα δ5 δὴ δάμηγαθ!α ὀαζζγε αἱ ὁδεαὲὶ οἱ ἃ ἰορὶς 
Ὑ ΏΙΟΙ, ονεη δ {Π8 ργϑβθηΐ ἔπη6, 15 ποῖ δηξ γεν ἀδνοϊᾷ οὗ ρῥγδοίϊοδὶ ᾿ηξθγαβί, 

(γ) Δβ ἰο ἰῃ8 «αίς δι ῬυγοῦΘ]86 ϑεκαρίογ, ἰμαΐ 5 ἴο β8ῦ, [μ6 οἰτουτη- 

βίδῃθϑ ϑΥΏΙΟἢ 6 [Π6 δαίμοῦ ἰο δᾶορὲ [86 ρδυίοαϊδυ ἔούτῃ οὗ σοιϊῃροβιοῃ, 

δη ἃ ἰο 56]θοὲ 815 ραυ ]ΑΥ αἰγα)ῶζζε φέγσοζθ, 5ε6 αρονθ. Α5 δἰγεδαγ βἰδίεά, 

1 [ΟἹ]ονν ατοίς ἴῃ δἰζδοῃίηρ ρυθαὶ ἱπηρογίαποα ἴο (86 Ὠἰϊβίουίοδὶ ἰμοϊάθηςς 

ἴῃ σοῃηῃθοίίοῃ ἢ [Π6 τηαρηϊβοθηΐ μαι 111-σἰαττεα ΤὨθόγΥ βαηὶ ΌῪ Το 515 
ἴο [ῃ8 ΟἸγιαρίο ἰβϑίναὶ οἵ 288 8.6. (οἵ, δ5 οἴμουβ [Β1η]ς, 284 Β.6.) 50 οἴξῃ 

τοίεγγεά ἰο.1 ΤΆ γα δύα δϑίκε, μονγβνευ, ἰο ἀϊβοονου 8 τηοάεὶ ἔοσ {[μ6 ἢετο- 

ἰπΐηρ ἀδριοίβα ἴῃ [6 σοποϊααϊηρ' ομαρίθυβ οὗ [Ὡς ἀϊαϊορια, να τσὶ βθοὶς 1 

6585 ἴὴ ἰῃῆς. Ῥᾶᾷρθδ οἵ σοῃίειηρουδυν Ὠἰβίουυ ἰπδῃ ἴῃ (6 τοϊηδηΐϊῖς τ πᾶ οὗ 

Χϑηορθου ἰυγηΐηρ ἰο δοσοπηΐ ἰχϑ115 οὗ σμαγδοίθυ ἴῃ ρεύβοηβ Π|ς6 [Π6 ὙΟΌΠΡΕΥ 
Ογτγαβ, Ῥευμαρ5, οὐ οἵ ἀρθϑιίαιβ δηα Π15. Ὀγοίμποσ ἰῃ6ς ϑρατγίδῃ δάμϊγαὶ] 
Τεϊθυςίαβ. ὙΠῈ οαγξεῖβ οἵ νἱροζόῖιβ ἰεαᾶδυβ |τὲ Ταβο οἵ ῬΠεσδθ,3 οὐ 
ἘΡδι)ηοηᾶδβ, ΟὐὁἨΘΎ Τγοοϊηθάθθ, ΟΥἨ Οὗ ἃ ΤῊΠΟΥ ἰγγδηΐ ΘῈ 0 ἢ δ5 Επρἤσγοη οὗ 
ΘΙογοη, [811,1 ἘὨΣΩΪΚ, ἴοο δῖε ἴο ἢδανε δβεοίεαά [ῃξ φοιῃροβι θη οὗ [ῃς 
Αΐόγο, ΤπουΡ ἴδ Ὺ ταῖρῃϊ ΜΕ] σινα ἰοοά [οΥ γεβεδοίίοη, δηα βεῦνα 1 Βουὴ6 
ἍΑΥ ἃ5 τηδίθυιδὶ ἴοσγ [6 ἢπ8] σοποδρίϊοῃ οἵ ἰῃῇς Ογγοῤαεαϊξα,; ἴὰ ΜΏΙΟΝ 

γε δηα]ηρ (ῃ6 ἰῃριηθ οἔ (6 Ζ7267γ09, Χεπόρποῃ, ἴῃ Ὠϊβ Ὠιδίασε ἀρε, Ἔββαγϑά 
ίο ἀξβριοί (ῃς φόγν Ζρεαρθ ογα ροοαὶ έζι" ἀγα κα» φεογίαζ (566 Τοη, ΠΑ]. 
2. αα Οη. Φοηιῤ. ἵν. ; ΤΥδηβ. νο]. 1, Τηϊχοα. ρ. Χχχυ!.). 

1 15 (αν ίο αἀα (ῃδὶ οἴευ οριῃϊοηβ 5. ἴο (Π6 αδίβ δῃα οοοδβίοῃ οὗ (ἢ6 

Αὔἴόγο ᾶνα ὍΕΈθῃ ϑαρροτγίβα, 4... Ὀγ ῬοΙΡγαθοὶς αηα 1 (ἴηἰς Ὅτ. Ἡο]άθῃ, 
γγ0 ἸοοΪς ὩΡοῚ {Π6 σαγθοῦ οὐ Ταβοη 885: Παγἰβηϊηρ [Π6 7027 οἵ [ῃ6 ἰγϑδίϊβα ; 
ΟΥ̓ΡΥῪ 1, ΘἰΌΠη6 δηα 5ΒΙΠ6]6Ὶ, ὴο Βηά 15 βίδυπρ-Ροϊης ἴἢ 8. ΒυΡΡοββᾶ 

1 3566 Ὁϊοά. χίν. τορ, δῃὰ οἵ, ᾿ρζο, κὶ. 6, Ῥ. 387, θεῖον. ἘῸγ τῶν τῶι ἐλε ἐς 
5072: 97) δἰέγηηοογαξες, 1 γγαρέ ο7 σγγαστέδα, 566. Ατηο]ά, Ζὔζεξ. 97, Δ ο»Ώθ, νοὶ. 1. οἷ. χχί. 
Οτοῖς, 227. Ο. κ. “ἢ. Ιχχχῆ,, χὶ. οἢ. ἸΧΧΧΙΙΪ, ; ΕὙΘδιηδη, ᾿᾿Αϊοί. φῇ δ1οΐζν. 

οἷ " 11. 11. »4.- Λὶς φερθς51071,) 405 Β.Ὁ.  (οξ, ΤὉιοά. ΧΗΙ. οτ-ο6), ΤΎύδηβ. νοΐ. 1, 
.. 40. 

26, Ψ1. 11, 4-ς.} ἀοϑααθη ον: α72 δηηὖα 55} ἔθ, 374 Β.6., ΤΥΔΠΒ. νοὶ. 11. Ὁ. τ44. 
16. ΝῚ. 11. 33--.ὕὐἷς ἐγίγεζεος, φ67η4 ἐο αἰαῖ 2 ᾳξρααφηρέορι, οαέΨγεα ὃγ ΖῤὝἀϊεγαΐξες ο᾽ 

(ογεογγῶ, 373 Β-6.7) ἜΤΔΩ5. νΟΪ. 11. Ῥ. 150. 
ἐξ. ΨΊΙ. ἵ. οο-α πασαῖ γε )γογοθεσσ 7.771: (ἐτυεγεέν φἄτῴ« τυξέζ αὶ ὀσῶν 97) ΟεΖές, 

1δεγίανιδ, για ἃ σρτέααγον 97 σασα»}--τοιῤίοϊές 7 5 σαταῖν), 369 Β.ς., 
Ἴτδη8. νοὶ. 11. Ῥ. τοι. 

26. ΨΤ1. 1. 28--α δϑοομεῖ γε» 7» οθηΖθγεέ γον, απ Μεέγέλον εαῤῥο{ές, 368 Β.ς,, 
Ἴγδηβ. ΝΟ]. 11. Ρ. το. 

2 Ὅπϊ]εβ5 νγε τὲ ἴο ἣχ {π6 ἀδὲβ οὗ {π8 2272670 ἃ βοοά ἀ64] ᾿δέεν ἔῃδη οἴγοα 383 Β.σ. ἘῸΥ 
7Άβοῦ, {88 ξογθγπηηθυ οὗ ΑἸαχαηάθυ τὰς σεδῖ, βθ6 7. 1. 1. 4, τᾶ, 374 Β.ς, ; 26. ἵν. 20, 
27, 32, 371 Β.Ο. ; Τυνοοτηβάθϑθ, [Π6 οὐσϑηΐβασ οὗ (π6 Ατοδάϊδη Τιεᾶσιο, 368 Β.6., 5ε6 “7 ἐέ, 
ΨΊ]. 1. 23, 39; ἵν. 2,3; Επρβτοῃ, Ἔντγδηὶ οὗ ϑίοψοῃ, 367, 366 Β.ς., 5εῈὲ Ζεζέ, Ν11. 1. 44: 
11. αὶ ἴπΠν 2, 4; Ἐρβιιηοηπάδβ, ἃ ταῦτα σοι θη ῬΘΙΒΟΔ ν᾽ ἸΠδὴ δὴν οὗ ἔμετη, 1 
ὉΟΥΣ ΒΑΓ Δρρυεμεηάθα Ὁν Χορορθοη, 566 ζεζέ, Ψ11. 1. 41 δῃα 2.ς552122 (Ἰλοχ το ΤΥΔΏΠ5. 
νοΐ. 11. 5.22.). 



Ιχχνὶ ἹΝΤΒΟΌΤΠΟΤΙΟΝ 

ν]581 οἱ Χεπορἤοῃ ἰο ἰμ6 οουτὲ οἵ Ὀϊοηγϑίαβ (ϑ8ε6 Αἰμϑηδθϑιιθ, χ. 427 Ε). 
ὙΥΒείμασ [Π15 15 [ὴ8. δἰ ἄδσ οὐ γουηρεσ ὈΙοηγϑιὰ ἀοε ηοΐ ἀρρεᾶῦ. Τῃε 
νἱϑιῖ 1 (ἀκα ἰο θ6 Δροούυρῆδὶ. Α8 Ἀοφαείίζο, 1 (Ὠϊηῖς, συρροβίϑ, 1 τὰ5 ὈσγΟΌ- 
ΔΌΪΥ οχίγαοίβα ἔτοσὴ 5ΟΠ16 “"ϑυτροϑίστη ᾽ἢ οὐ οἴμοσ, Ὀαΐ (Π6 βίουυ 15 νου ἢ τα- 
ῬῬοδίϊηρ [οΥ 15 ροβίϊο ναῖπα : οὐκ ἐμέθυον δὲ οἱ πάλαι. . . ““ἴῃξε τηξη οἵ οἱά 
ὑγεία ποί ἰορεῖβ.᾽) Ξενοφῶν γοῦν ὁ Τρύλλου παρὰ Διονυσίῳ ποτὲ τῷ Σικελιώτῃ 
πίνειν ἀναγκάζοντος τοῦ οἰνοχόου προσαγορεύσας ὀνομαστὶ τὸν τύραννον" Τί 

δή, ἔφη, ὦ Διονύσιε, οὐχὶ καὶ ὁ ὀψοποιὸς ἀγαθὸς ὧν καὶ ποικίλος ἀναγκάζει 

ἡμᾶς εὐωχουμένους ἐσθίειν καὶ μὴ βουλομένους, ἀλλὰ κοσμίως ἡμῖν παρατίθησι 

τὴν τράπεζαν σιγῶν ; ““ Αἴ 411] ἐνεηΐθ ΧΕηορΡἤοη [μ6 βοη οὗ ατγ]]α5, Ὀθηρ οα 

ἃ νἱδὶὶ ἰο ΤΙοΏγ51.5 οὗ ΘΊΟΣΥ ΟἹ ϑοῆθ οσοδϑίοῃ, ψΏθη ἰῃ6 ὈΜΕΪΟΥ τγᾶϑ 

ονεγ- υὐροηΐ ἢ ἰῃ6 ]ηθ-οαρ, δοοοβίεα [Π6 ἰγγαηΐ ΟΥ̓ Ὥδιηδ: “ον ἰ5 ἰΐ, 
Τιοηγϑίαβ, [μδ΄ ἐχοθι]θηΐ δηά δὐίϊβεῖς σοοῖς οὗ γοῦγα ἄοθϑ ποί 1ῃϑἰϑῖ οἡ οὐχ 

οαίϊηρ' |κ6 σουττηδηαϑβ γί δ. νγα σἤοοβα οὐ ῃοί, ἰηξἰθδα οἵ ἀδθοθη!γ κει ηρ 
σΟυΥ56 αἰζεσ οοῦγϑα Ὀδίουθ 5 ἴο ἰαἶζα ΟΥὁἨ Ρα55, δΔηα ἤδνεῖ ἃ ψογ ἢ 

ΟΙΜΟΝΙΘΕΒ ΑΝῸ ΗΙΈΒΟΝ 
-» 

(2) 45 ἰο {π6 γεζρε-δ7:- εὸγ6 οὗ ἴῃς ἀἰδοιβϑίοῃ δηά ἐπε αὐγαγραξές 267 5ογιαδ, 

ἴΠ6 ὁβοῖοβ οἵ ἰΐεββ, νυ 8116 ηδίυταὶ, βϑῃοννβ, 1 {Π1η]ς, οὐἹρίηδ!γ. ῬΟΒΒΙΡΙγ, 
α5 ατοίβ βϑυρρεβίθ, 500. 8 ᾿τηΑΡΊ ΔΎ αἰδίοραα τηῖρῃΐ θὲ ““ϑυρρεβίοα ὉΥ 

οὐγγρηΐ γα! 1008] σον ευβδίοη5. {Πκ6 (παι Ὀεύνθεη ϑοίοῃ δηᾶᾷ (τοοϑαβ.᾽ 
ΤΙ βοιὴβ οἵ [π8 ἀϊβοιιββίοῃβ Ἔνθ οἵ {ἢ “εφριογαῤέῥα (6... [αι οὗ ϑοογαΐες 

δηα [π6 γοῦηρΡΈΥ ῬΕΓΙΟΙ65 ἴῃ ΒΙΚ. 1Π1., οὐ ἴῃμοβα οἵ ϑοογδίες ψ ἢ ἘΠ Πγἄδπγι5 

ἴῃ ΒΙκ. 1.) Χεμορῆοῃ δά δ] ονυθα ἈϊταβοΙ ἃ βοιποννμαίὶ ἔτεα μβαμᾷ. [Ι͂ῃ 
[6 σοηνειβδίίοη Ῥεΐνεθῃ ϑοοζαίες δῃᾶ ᾿βομποιηδοῦιβ ἰηἰτοάδποξα πο {ῃ6 

Οδεοϑι. ἢ ᾿δΔα φὍΠΕ ἃ βίβρ ἰδυίῃευ ἴῃ οίνίηρ τοίη ἴο 85 ᾿πηαρίηδίίοῃ, τυ 115 
ΟΔΥΘΙΆΠΥ ργθβεύνίηρ [ῃ6 Ῥδυβοπδ νυ οὗ ϑοογαίθϑ ἂ5. ἢς οοποεϊνεά 11. ἘΎοτη 
[8656 11 νγὰ5 ἃ 5118} βίβρ ἰο {π6 ΡΌΣΘΙΥ ἱπηαρίηδυυ ἀϊβουβϑίοῃ οὗ οὐσ ἰγεδίϊβα. 
Απᾶ 1 νγε δύϑ τρῃϊ ἴῃ βαρροβίῃρ' [δὶ 1ἰ 15 ᾿οηγϑίαβ [μ6 βοὴ οὗ Ἐειηοοζαΐεβ 

οἵ ψῇοτὰ ΧοησΡἤΟΩ 15 ΟΠ εν {Ὠ]ηἸκίησ, [Πθ πη τῆ 6 οδοῖοα οἵ Η]δίοῃ δηᾷ 
ΞΙΠΟΏΪ4 65 ἃ5 ἱπίου]οοαίουβ [η6 τσ σον Π] ΘΠ ΠΥ ἢανα σἤμόβθη Ἡ]Ίδγοη δηά 
ΡῬιμᾶδυ, Δθβοῆγ !αβ οὐ Βδοοθυ 65, Χεπορἤῆδπος οὐ Εριομαιτηαβ, μαΐ Θηοη- 
1465 ϑνὰ5 ὈΥθΘ- ΘΙ ἸΏ ΘΏΓΠΠΥ βυ]6 016 1; [Π6 Ἰαχίαροβιτίοι οἵ ἴῃθϑε ἰνγο---ῃς 

1 δὲς. Ὅτγ. Ἐοϊάθη᾽β δἀταῖγαθ]α δηᾶ δχβδιυβεῖνε Τηϊγοάποίίοη ἰο Πῖ5 ἢτϑὲ δηά ἰμϊχά 
εἀπῖοσς οὗ ἐμὲ “7 έσγος 97 Διοποῤῥοελτ' ([π6 αιοιαίϊοης ἔγοιη ῬΙιπᾶδις οάδϑς, ἴῃ νγῃΐοη Πθ 
σοἸθργαῖθς τῃ8 νἱοίοσῖεβ σγοὸὰ Ὁν Ηΐθγοη δ (δες ΟἸγιηρίδῃ δπμά Ῥψυιίαῃ σϑιηθβ, δύ 
Ἰῃτθυθβίϊηρ, Δα ἔου τι τπποἢ το [Π6 ῬοΪΠΌ) ; [π8 ΔυςΙοἶαβ. “" Ηδγοη," Ὁγ Ε. Ἐ Βυηρατν, 
δηα ““ΒΙτηομτ 65," Ὁν ῬΗΠΙΡ ϑγαϊτῃ, ἴῃ τπ6 2 ῖοζ. ο Ογεοξ ρα ορεαῶ Βίοργαῤἧᾷν; απά 
5686. Ρῥχειθιηϊπθηΐν, [Ὁ δῇ δρργθοϊδίϊιοθ οἵ ϑιηοηϊᾶθα, οἢδρ. ν. βπε]εα “ὙἘε Τντῖς 
Ῥοβίβ,᾽᾿ ῬρΡ. 1τϑό-τόᾳ ἴῃ νοΐ. 11. οὗ 71 Ογεοξ οεές, ᾿ν Ἶ. Α. ϑγιωοπᾶς. ὙΒς ἱπείπδον οὗ 
[88 ὑνταηΐ δηά τΠ6 ροβῖ νγὰϑ α͵ϑο ργονεῦθιαίὶ, ἃ5 τλϑὴν δηθοάοίεβ ἰεϑεεν, 6... (ΡΙ4ι.) ΞΕ ἧεέ. 

ἐν, 311 αἱ Δῇκιοι αἰ λσέ. ἢ. τό, “ΤῊ ΟΒδσδοίοσ οὔ ὑνβα" . .. ἘΠΕ ννῶβ {15 ΨΕΪΟὮ 
Θᾶνθ τῖβα ἰο [ἢ6 βανίπρ' οὐ Βτποηϊάθβ ἀρθοσῦέ βάομι ἀπά θα ει, Βεη ἢθ τναβ δϑικεά Ἐν 
ἴμε ψῖία οἵ Ἡτετο νἈϑίμου 1ὲ σσασξ ρυθίευδο]8 ἴο Ῥβοοτηθ 8 πλδῃ οὗ ργορδσίν οὐ ἃ Ρῃ Πόρου. 
“Α τῆδῃ οὗ ῥργορδσίν, ἣς βαϊά, “ἴοχ 1 5δεὲ6ὲ. τ[ῆβ. ῬἈΠοβορβοῖβ Βαηρίηρ ἀροσῦς (με ἀοογβίθρβ οὗ 



ῬΕΒΘΟΝΩ ΟἿ᾽ ΤῊ ὈΙΑΙΟΘΤῸΕ ΙΧΧΥῚ 

Ροβί, ψῇοβα σωφροσύνη νγᾶἃ5 ῬτοΟνΘΙΡΙΑ], ἀπ ἰπ6 ἰγγαπηῖοσαὶ ἀσθροί, “ σοη- 

νογίθα ἢ ῬΑΥΠΥ [Ὠγουρ 1Π]η655,} δαιμόνιόν τι, Δα ΡὈΔΙΓΥ ἰπτοῦρῃ 15 
ΟΡΘΠΏ655 ἴο γθαβοηϊηρ, νγὰ5 1 ΘΥΘΥΥ γγαν Ὠδίμτγα]. 3 

{μ6 πηδῃ οἵ ῥγοροσίν. ̓  γε! άοη, Ὁ. :χι (οῖ. Ῥῖδι, 3) 2. νἱ. 480 οὐ; Οἷο. ἐδ Δ. .Ὁ. 1. 
ΧΧΙΙ. ὅο : ““Εορεβ τὴ αυἱάσαϊά δαὶ απ818 518 ἄδαβ : αποΐοτα αἴατ Θισηοηϊάς, 46 απὸ απ Ότη 
ᾳαδαϑινίββεῖ μος 1ἄθτη ἔγύδπηῖιβ Ηΐοτο, ἀε! Ρουθ 5101 ἀππτα ἀϊετα ροβίαανι. ΟΠ 
1Ιάθιη εχ δὸ ροβεγϊθα ααδογογαῖ, Ὀιάπαυπι ῥεῖν. Οὐτπὶ βαερῖβ ἀπρ!]οατθῖ Πυτπθστη. 
ἀϊδγατα, δαἀπηγαίπβαμθ ΗΙΘτο χεαιίτογεῖ, ον τ ἔδοδγεῖ, ασαϊα, φαδηῖο, ἰπααϊῖ, ἀϊαίϊα5 
σοηβιάδσο, ἰϑηΐο τὶ τὰ νάφθα οὐβουχίου. ϑεά ϑιιηοπιάθῃ,.. . ." Αοοογάϊηρ ἴο τἢ8 
Β0Βο αβὶ δά Ῥιηά, Οἶνηεῤ. 1ϊ. 37, ἴὰ νγαὰβ τὨγουΡ ἢ τῆς τηεαϊδίίοη οὗ ϑἰπιοηΐάθβ ἐμαί Ἡ! σοι 
δα ἢϊ5 Ὀτοίμευ ῬΟΙν ΖοΙι5 γεσα γθοοῃςο!]δά, δηα ταἰδίϊοηβ οἵ ρϑαοα ἰπβίθαα οὗ νγδῦ 65:8}- 
᾿Ξ ῃ6 4 Βεένγεθῃ Εἰπισεὶῖ δῃᾶᾷ Ὑμβέγοη, ἐπε ἐγγδηΐς οὗ Αρυϊσθηξατη, ΘαΥὶν ἴῃ 5 τεῖρῃ : 8 
ΘΟΟΓΘΈΪ δοῖ οἡ [8 ρδτί οὗ (ῃ8 ροβὲ ψῃιςοἢ, 1 τῆς 816 ψετα πόα ἰο Χαπορῆου, Μψου]ά 
δανε ἐοπομεά Ὠΐπη οἸοβαῖν. 

1 ΤῸ ἘΠ6 1816 νχα5 συσγθηΐ ἴῃ ΚΘΠΟΡΠΟΙ 5 ἰἰπ|θ. 866 Αεϊίδη, Κ΄. 27. ἵν. το, Ἱέρωνά φασι 
τὸν Σικελίας τύραννον τὰ πρῶτα ἰδιώτην εἶναι καὶ ἀνθρώπων ἀμουσότατον καὶ τὴν ἀγροικίαν 
ἀλλὰ μηδὲ κατ᾽ ὀλίγον τοῦ ἀδελφὸν διαφέρειν τοῦ Τέλωνος. ἐπεὶ δὲ αὐτῷ συνενέχθη 
νοσῆσαι, μουσικώτατος ἀνθρώπων ἐγένετο, τὴν σχολὴν τὴν ἐκ τῆς ἀρρωστίας εἰς ἀκούσματα 
πεπαιδευμένα καταθέμενος. ῥωσθεὶς οὖν Ἱέρων συνῆν Σιμωνίδῃ τῷ Κείῳ καὶ Πινδάρῳ 
τῷ Θηβαίῳ καὶ Βακχυλίδῃ τῷ ᾿Ιουλιήτῃ. ὁ δὲ Τέλων ἀνθρωπὸς ἄμουσος. (ΐ Κ΄, ΩΤ. ἴκ. αὶ 

8115. 1. 2. 3. 
2. “Ἠςς τηταδον ΙΓ (Θἰπιοηϊ65) τχα5 ρασεϊου]αγῖν σε] ερταίεά (Ρβααά, ῬΙδῖ, ΖΦ 2297. 2), 

δηά 85 Ῥβθὴ πιδάβ [ῃ8 βρἼεοι Ὁ. Χ αποόρῆοη οὗ δὴ ἱπιαρίηδγν ἀϊαίοσαε.. . . Ῥαξ ἔτοῖι {πε 
δάν!σεα [Π6γα ραϊ ἰῃπΐο {Πμ6 τηοστῃ οὗ [8 ῬὨΠΠοβορ δου, δ5 νγΝ 611 85 ἔγοτα ἐπα πἰηΐβ ἱπίθσβρουβθα 
ὃν Ῥιηάδσ, ἴῃ {86 τηϊάϑβε οὗ 815. ργδῖβεϑ δῃᾷά βδίξεγιθβ, νγα τῖδὺ βαίμεγ [μα [θτε νγα5 τη ἢ 
ἰο ἀϊδαρρζήονε οὗ ἱπ {μ6 σοπάποϊς οὗ Ἡϊεδύοη τοιναάβ μῖ5. βαρ]ςθοί5 δπά ἀερεπάδηϊβ (588 
ΒοΟΞΟΚΒ, αὦ Ζζμώ, Ῥγέζ, 1. 81:-88) [ἃ ἔγαα. ρῬγοϊζοίγρε {15 οὗ Τιοη 15; 566 Οτοίς, .7. Ὁ, 
ΧΙ. 71]. ΗΙ5 Ἰονὲ οὗ τπδρη! ἤσεηοα νγχὰ5 Ἔβρεοῖδὶν αἀἰβρίαγεά, α5 γα τῃ6 ουβίομι οὗ τῆς 
ἄδν, ἴῃ 186 στεδὲ σοῃίεβίβ οὔ {π6 σδαδοίδῃ ρσϑηιθβ [Ζεωεῤογα 72: ζα7ι12272., νΥΆΘ ἢ να σόα (0 
Τυιοη δὶ 51, αια Ὠ15 νἹσίοσίθϑ δὲ ΟἸνυρία απα ΤΠ) ΕΙΡὮ: πᾶνε Ῥθθη ἱπηπιουία θεά Ὁν Ρίηάδτγ. 
ἨΦΣ αἶβο βεπέ, 1 ἱτηϊτδείοη οὐ 5 Ὀσγοῖμποσ σείοη [ἰπ Βοποῦῦ οὗ {πε νἱοίουν οὗ "ποσὰ, 
Μοῦ, δοσογαάϊηρ ἴο Ἡεγχοάοξιι, νἱ!. τόθ, οἡ δ βϑῖηβ ἀἄδὺ 88 " ϑδίδηϑ, “(06 Ζοιἢ οἵ 
Βοεαγοχηΐοη, 48ο Β.6.1, ΞΘρΙΘπαϊἃ4 οὔετγίηρβ ἴο [88 βδιοίμδγν δὲ ερῃϊ (Ρβι5. νἱ. τῷ, ὃ τὶ; 
Δίμβεη. νἱ. 231, 2532)."--- ἰ. Ἡ. Β. ἴὰ ζϑΖ. φ Βίορ. “ Ἡϊεγοη." ἍΜ τεραγά τὸ ἘΠ]ογομ 5 
Τεῖρῆϊς οἴδβιηηρϑ [5ες Ῥϑιβ. ν1]. 42. 81], 1 τῆλ Ῥευῆδαρϑβ "6 ραγάομεί ἴου ἀγαννῖηρ δἐξεητοη ἕο 
[8 στεβϑῖ δγομαεοίορῖοβ “πη οἵ [με ψεδῦ τ8οό, {πι5 ἀεβουρεά ὃν Μυ. ἘΠ. Β. νδίξεσβ, 
αἰ. Αἰ ευΐδευ, κ. 6, ταομίη]ν τεοογζά, στεεςα, “ΤΕ ΙΡρΕὶ ἢ : “ΠΑ Ῥτοηζα βίδίαα 85 θθθῃ σασθηθν 
ἴουμά, 5 ἔξ. ο ἴῃ. ἴω Βοῖρῃϊ, ΨΒΙΟ 5 βαρροβεά ἴο τεργεβδεηῖ Ἡ]θγοη βοὴ οἵ Παϊηοσηθηε8, 
τῆς ὑγταηῖ οὗ ϑνύδοιβα, δῃά ἴο μανα Ὀεϊοηρεά ἴο δὶ στοιρ οὗ ἤρυγεβ ἀξάϊοδίεα ἕο οοπὶ- 
τηθειηοσγαΐῖα οὴ6 οὗ ΗΪβ νἹοίοσίθβ ἴῃ τῃ8 Ῥψιΐβδη σϑῖηθεθ. 86 σΥΟῸΡ ΡΥ ΘΟ Ϊν γϑϑοι 164 μδὲ 
5θαὴ ὃν Ῥδιββϑηῖαβ δὲ ΟἸνιρία τγεργεβεηίηρ Η]θσο οὐ ἃ αυφάτισα, ΜΏΙΟΝ ἰ5 βαϊά ὃν 
Ῥαδυβδηαβ τὸ αν Ῥθθ δχεομπίεά ἣν Οδιδμλὶς δῃά Οηεδίδβ (νὶ, 12. τὸ. ΤῊΙΒ βίδξαςε 15 
δἰταοβὶ σοταρίεϊα, Ἔχοθρὲ ἔοσ {με ᾿ϑ εξ ἀγα, ἀπα γεδῖθ ἃ ἀϊδάξιῃ δῃά Ἰοηρ οἶσε ομίζοη (δ! πρὶ 
ἴῃ τορΌΪϊατ [ο]45. ΤῊς ΠΔΙΥ 15 σασθαι {ν διταηρεαᾶ ψ] ἰοηρ Ἰοοῖκα [8]Π1ῶρ ον Υ τ[ῃ6 δδγ5 ἀπά 
ἰξιηρίθ5, ἀπά [Π6 ὄγεὲβ βαᾶνὲ Ὀθϑῃ ᾿ῃβογίθα ἴῃ βηφαίζο σμδτηδὶ 1 ἢ 15 ρουίβοςν ρσγεβοσνεά. 
ΤῈς ἤρυτζα ἰ5 θθαγάςά, δηᾶ [Ὁ]] οἵ ρύαςε δῃηᾶ παζαγαὶπεβς οὗ Ἔχρσζαββίοη. ΤῊς σὶρὲ μαηά 
Βοϊάβ ραχί οὗ ἃ πογβθ᾽β Ὀγ]416, δῃηᾶ νδγίουβ ἱταρτηεηῖβ οὗ ἴδοϊ δηά {8115 οὗ ἔῆε βοῦβεβ οὗ {86 
αυδάτισα νγεγα αἶβσὸ Του. ΤῊ νου ΚυμθΏ5Ἐ1Ρ Ροϊηΐ5 ἴο ἃ ρουϊοά οὗἉὨ αὐτί σοσγεβροπάϊηρ ἴο 
ται οὗ πε Αδριηρίδη ταῦθ 165. 
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ΤΗΕ ΜΕΜΟΒΑΒΙΠΙΑ 

ΟΚ 

ἈΒΟΟΙΙΒΟΤΊΙΟΝΒ ΟΕ ΒΟΓΟΒΑΤΕΝ 

ΒΟΟΚ 1.1 1-2 

.1.--] ΒΑΝῈ οἴξδηῃ ψοηάσγεα ΌὈΥ τιμαὶ διρατηθηΐθ ἤοθ6. ἡΏΟ 
᾿παἸοῖεα  ϑοοίαῖθθ σου ἤᾶνα ρειβιδάθα [86 Αἰμδηϊδηβ 
[μα δ15 1 γὰρ 10 5}ν ἔογίεις ἰο {π6 βἰαίαβρ, Τὴ ἱπάϊοίτηθδηΐ 
νὰ5 ἴο [Π15 εἴξοϊ : ““Βοοζαίββ 15. βΡΈΠΥ οὗ οὐμὴθ 1 τεαβιηρ 
ἴο τϑοορηϊβα τς ροάβ δοκηομὶθάρεα ὈΥ [6 5ἰαίβ, δηᾷ ἰπ|- 
Ρουίηρ βίζδηρα αν 1165 Οὐ 15. οὐ; [6 15 Πισίμευ σΊΠΙΥ 
οὗ σοὐτυρίηρ [μ6 γουηρ.᾽ἢ 

Ιη τὴ6 ἢτοὶ ρ͵δοθ, δὶ δον άδηςσε αἰα {Π Υ φῥγοάπος δῖ 
ΘοοΙδίθθ σα Πι5εα ἴο Τεσορηϊδα [ηῆ6 ροάς δοκηομίθαρθα Ὀγ 
ἰ(ῃῆς βἰαίϊαῦ γγα5 1 ταί ἢξς ἀϊά ποῖ βδοσίῆςε ἢ οἵ [παῖ ἢς 
ἀἰϊδρθηβθᾶ σι αἰνιπαῦοη Ρ Οπ ἴῃ6 σοῃίζατν, ἢ6 5 οἴζξη 
ἴο Ὀ6 56θὴ δηραρξα 1 580 11Π06, δ ΠΟΠΊΘ ΟΥ̓ δὲ ἴῃ6 σοϊῃποη 
ΑἸίατθ οὗ ἴῃς 5ἰδαίθβ, ΝΟΥ ψὰϑ5 ἢ15 ἀδβρεηάθησα οὐ αἰ: ηδίΊ 0 
1655 τηδηϊθοί, [Ιηαδοα (ῃαΐ βαγίηρ οἱ [15, “ Α αϊνιπ1γ 2 οἰνοβ 
ΙῺ6 ἃ 55η," 8 ΟἹ ΘΥ̓ΘΙΥ Οαγ 5 1105. 50 τ ποἢ 50 [ἢδϊ, 11 
Δ1ὼ ποΐ τηϊβδίακθῃ, 11 ἰὰγ αἱ ἴῃ6 τοοῖ οἵ [86 ᾿τρυςαίίοη (ἢδὶ 
ἣδ ἱπηροχίδα ἤονα] αν] 1165; [ΠΟῸΡΏ [Ποῖ χὰ ὯῸ ρυϑδῖίου 

1 οἱ γραψάμενοι -- Μεϊδίῃ5 (Ῥεῖονν, ΓΝ. ἱν. 4, νἱῖ. 4; “42οἷ. τι, το), 
Απγίαβ (.442οἷ. 29), αῃα Τγοοη. 8586 Ρ]δί. “12ο1. 11. ν. τ8 ; ΤἩῖορ. 1υδεγί, 11. ν. 
(5.ω7.}; Μ. βοββδῃζ, ᾿έαΐξ. “2οἱ. »εῖξ ἀσμέξολεης Κογεγορίαν, ΚΕ τριΖολξοερ, ὃ. ςὶ ἴ0]], 

2 Ογ, “Α ἀϊνίηθ βοιηθιίίηρ."" ὅ56Ὲ6 Ξἔεγε. Βγ1ζ. “" ϑοογαῖθβ," Ὅγσγ, ΗἩ. 
]εκβου ; Ζ2ε ὥραφρηορ οὗ ϑοοζαξες, Ἐς ΝΝ. Ἡ. Μγεῖς ; Κ΄. 70ε], 226» ἐεξε ππᾶ 
εν» Χ'οποῤῥογεξέξεξε ϑοζγαξές, 1. Τ. 70 ἴ0]]. ; οὗ, Αγϊϑβίοι. 2,2. 223. 1182 ἃ το. 

ΝΟΣ, 111--}] Β 



2 ΜΕΜΟΞΒΑΒΙΠ1Α--ΒΚ. 1. ; ΟΗ. 1. ὃ 3:-6 

ΠΟΥΘΙΓΥ ἴῃ Ὧ15 οα86 ἰθδη ἴῃ ἴπᾶΐ οὗ οἰεὺ ὈΕΙΙΕΥΘΥΒ 1 ΟΥ̓ΔΟΌΪΑΓ 
ἢ6]ρ, ΠΟ ΘΟΙΏΓΔΟΠΪΥ ΤΟΙΥ ΟἹ ΟἸΊΘη5 Οὗ 8]] βοσίβ : [π6 ΠΙρῃϊ οὗ 
ΟἿΥ οὗἩ Ὀἰγάβ, [86 υἱίθγαμοθβ οὗἩ τηδῃ, οἤδησε τῃθθιηρβ,, ΟΥ ἃ 
γ]ο τ᾽ 5 Θηΐσα]5. Ἐσνγεη δοςσοσάϊηρ ἴο [ῃ6 ῬΟΡΌΪΔΥ σΟΠΟΘΡΈΟΩ, 
1 15 ποῖ 126 τλρῖρ ἴον], ἃ 15. ποῖ [6 οὔδησα ᾿παϊνι τι] οὴΘ 
τηρεῖ, 0 Κηονδ Ὠδί [ΠἸηρθ 8΄6 το βία ]6 ἴου ἃ τηδη, Ὀαῖ 1 
5 (88 ρσοᾶθ ψο νοποῃϑβαίβ ὈΥ͂ δυο ἰῃβίγαμηθηΐβ ἴο 55 ΉΏΠΥ [ἢ6 
5Δ1η6. ΤῊϊβ ψὰϑ δ]50 (δε ἰδηεί οὗ ϑοοζαΐθθ. ΟἾΪΥ, ψΠΘσΘαβ 
ΤΏΘΠ ΟΥΑΙ ΠΔΙΠΪΥ 5ρθᾶκ οἵ Ὀείηρ [της δ5146, οὐ πτρεὰ οηαγαβ 
ὈΥ Ὀἰτάδβ, ΟΥΓὁ ΟἾΕΙ ογεδαίασεβ δηοουηϊοσθα οὐ [Π6 ραίῃ, ϑοοζδαίβϑβ 
564 ὨΪ5 ἰδηρτιαρα ἴο δῖ5 σοηγιοοη. “ΤῊ αἰϊνην," 5αἹα 
6, ““ρἶνεβ. ἴξδ ἃ 5ἰρῃ.) Ἐπγίμεσ, ἢῈ ψου]α οοηβίδητν δά- 
νἶβε 15 δϑϑοοίδίθβ ἴο ἀο [ἢ15, οὐ θεναῦθ οἵ ἀόϊηρ ἰδδΐῖ, ὉρΡΟῺ 
[26 δυϊπουυ οὗἩἨ [815 βαῖὴβ ἄϊνίηθ γοΐοα : δηά, δ5 ἃ τηδίίεσ οὗ 
ίαοῖ, [ῇοβα γῆο ἰἰδίβηῃθα ἴο δ15 ψδυηίηρβ ργοβρεσεᾷ, ἢ 1]5ῖ ἢδ 
Μ0 ἰυχτηθα ἃ ἀεαί δδγ ἴο ἴθ τερεπίθα δἰἴογναγάβ.2 Ὑοί, 1 
{11 Ὀ6 τϑδα!]ν σοποραβα, ἢ6 νου] ὨδταΪν ἄδϑῖγα ἴο ῥγϑβϑηΐ 
ὨΙ 561 ἴο ἢ]5 Θνευυ ἀδυ σΟΙΏΡΔΏΙΟΙΩΒ ἴῃ [6 σμαγαςίεσ οὗ εἰ 6 1 
Κῆδνα οὐ ἴοο. ῃθγθαβ 6 ψου]α ἤανε Δρρεαζεᾶ ἴο 6 Ὀοίἢ, 
ΒΌΡΡοβιηρ ὅ ἴῃς ἀοὐἀ-ρίνθῃ ταν δίοηβ δα ῬὈπί τανεαὶθα ἢΪ5 
ΟΥ̓ ῬΓΟΠΘΏΘ655 ἴο ἀξδοδρίοη. [1ὲ 15 ρ]δῖη 6 ψουἹα ποῖ ἢδνα 
νϑηϊασοα οὐ ἔογθοδϑδὶ δἱ 4]}1, θὰΐ ἴοσ ἢ Ὀδ]εῖ (δὲ ἴῃς ψογάϑβ 
ἢδ6 βροῖκε ψου]Ἱά ἴῃ ἴδοΐ ΡῈ νεπεᾶ, ΤὭΏδη οὐ ΟΠ, ΟΥ ΜΠΔῖ, 

ψγὰ5 [06 ἀβϑύταησα τοοίθά, 1 ποῖ Προ αοα Απά 1 ἢξε μα 
ΑἸ ἴῃ [ῃ6 σοάδβ, μον οσου]Ἱᾶ Πα [81] ἴο τθοορῃῖδα [Πθπὴ 

Βευΐ [15 τοοᾶδ οὗ ἀφαδαϊηρ ἢ 15 ᾿ππἰτλδίθϑ Ὧδ5 Δηοῖ Σ 
Δϑρθοῖ. Αβ5 τεραγᾶβ [ἢ8. οὐαϊηδυυ Ὠρβοθβϑθ5. οὐ [16,2 ἢΪ5 
δἄνίοα ψῶ5, “οὶ δ5 γοῖ Ὀο]ενα ὅ ἴΠ6586 τπ]ηρθ ΤΔῪ Ὀαδί 
θὲ ἄοπςβ." ΒΒευΐ ἰπ [86 οαβθ6 οὗ ἴβοβε ἀἄδυκεσ ρτγοῦ]θιηβ, [6 

1 566 Αββοῆ. .. Κλ 487, ἐνοδίους τε συμβόλους, “δρᾶ ραΐῃνγαν [οΚϑηβ,᾽" 
Ι.. ΟδιρὈΕ}}; Ατὶϑδὶ. δέγάς, σι, σύμβολον ὄρνιν : “ΕαρΣ», τοῦ, τῷ συνέτυχον 
ἐξιών ; ΞΞεοῖ. 792; Ἐοτ. Οὔ. ἰϊϊ. 27. τ-7. 

2. 566 “πα. 111, 1. 4 (Ύταηβ, νοὶ. 1. Ρ. 146); ,δγη. ἵν. 48 (Ῥεῖονν, Ρ. 323). 
8. ΟΥ, “1 5 νδιηϊθα τηδηϊ ϑϑίδ!οηβ ἔοτα ἤρανθ δα πὶ πηδηϊεϑιεά 

(06 [ΑἸβιῖν οὗ 815 ᾿πᾶρτηθῃϊ. ̓ 
4 Ογ, ""ἴῇ [86 5ρῆεγε οἵ [πε ἀδιίογῃίποα,᾽" τὰ ἀνάγκαια-ε οετία, ψφυογατη 

δνθηΐι5 δϑὶ ΠΘΟΘΘΒΑΣΙαΒ ; “ΤΠηρ5 ροβίνα, [Π6 ἰανν-ογάδίηθα ἀδρατγίτηθῃί οὗ 
Ἰ1ἴς,᾿ δ5 ψα τηὶρῆϊ βᾶὺ. ὅ6ε ατοῖρ, 27. Ο. ἱ. οἢ. χνὶ. σοὸο δῃᾶ 2. 

ὅ ᾿ρβάϊηρ ὡς νομέζοιεν, οΥ 1ξ ὡς ἐνόμιζεν, ἰταῃδαία, “.Δ.5 ἴο [Βΐηρβ ἢ 
οογίαϊη ταϑαϊῖ5, 6 δαν)ββαᾶ {μθτ ἴο ἄο ἴδοι ἴῃ [868 ΨΧ4Υ ἴῃ ΒΟ Βα Ῥε]Πθνθᾶ 
186 νοι Ὀ6 ἄομε Ῥεβὶ "; 2.6. 6 ἀϊᾷ ἠοῖ 58, “"}ῺΟ]]ον γοῦν σοηβοίθηοα," 
Ῥαΐ, “815 οου586 βθθῖὴβ Ὀθϑῖ ἴο τὴθ ὉΠα6ΘΓ [6 οἰγοσχαδίδησαϑβ. δ 
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5565 οὗ ψὨΙΟΝ γα ἱποδ] υ] 4016, ἢ6 ἀϊγοοϊοα ἢΪ5 ἸΘη5 ἴο σοη- 
5.10 ([Π6 οτδο]6, οί οσ τῃ6 Ὀυπίηθος 5Βῃοι]α 6 πηάογία θη ΟΥἁ 
ῃοῖ. “Νὸο οῃβ, ἢβ σοι] 58, “Ἴη0 ψΊβη65 ἰο τηϑῆδρα ἃ 
ἤοιι56 ΟΥ̓ ΟἿ ΜΠ] 5.ΙσΟ 655: ΠῸ ΟἿΘ Δβρίπηρ ἴο ρυϊάθ {π6 ΠΘΙτα 
οἵ βίδαίβ διιρῃΐ, σδῃ δῇογα ἴο ἀἴβρεηβα σι δια ἴτοτλ ἀρονΘ. 
Του Ε1655, 5Κ1}} ἴῃ σδτρθηΐθσηρ, ὈπΠ]αϊηρ, βγη γίηρ, ΤΔΤΤΆΪΉΡ, 
οΥ 86 τί οὗ ρογθγηΐηρ τηβη, ἱορείμεῦ πίῃ [86 ΤΠθοτν οὗ ἴμ688 
ῬΙΌΟΘ5565, Δπα [86 5οίθησθϑ οὗ δυτῃτηθίο, ΘΟΟΠΟΙΏΥ, δἰταΐθρΥ, 
Δ1Υ6 δίαιτα οἵ δἰυάν, δηα σἰτῖη [ῃ6 ρσύᾶβθρ οἵ Βυχμηδη 1η{6]]}- 
ϑθησθ. Ὑεῖ {ῃδῖα ἰ5 ἃ βϑἰάβ ὄἜνεῇ οἵ [μ686, δπά ἰ(ἢδι ποῖ {Π6. 
Ιβαϑί ἱπηροτίδηϊ, σοῦ (ἢ6 ροάβ τϑβεσνα (ο {ῃϑιηβείνεβ, [Π6 
Ὀραγηρ οὗ ψὨΙΟῆ 15 ὨΙἀἄθη ἤτοτ πλοτίαδὶ νἰϑίοη. ΤὮα5, [οὶ ἃ 
ΤΏΔη 5007 ΠΕΙα ΟΥ ρῥἰδηΐ ἔδιτὴ ΠΕΕΓ 50 ΜῈ]], γεῖ ἢ6 σδηποῖ ἔοσε- 
1611 ψγῆο Μ1} ρσαίῃου ἴῃ ἴῃς ἔγυτβ : δηοίῃου τδὺ 1114 Πα ἃ 

Ο ΒοῦβθΕ οὗ [αἰτεϑὶ ργοροσγίοῃ, γεὶ ἢ Κῆονβ ποῖ 0 ΜΠ 1 ΠΔ 0] 
, ΝΕΙΕΓ οδῃ ἃ ρεηεσαὶ ἔόσγεβαα ψ ῃοίδβεῦ 10 Μ11] ῥτοῆΐ Ὠϊη ἴο 
σοηάπιοῖ ἃ ΟΔΠΡΑΙΡΊ,, ΠΟΙ 8 Ρο  ΠἸοΐδῃ- Ὀ6 σογίδίη ΏΘΙΏΘΥ ἢ 15 
Ἰοδθυβῃὶρ ψ1]} τ ἴο 6Υ]]} οΓ ἴο ροοά. Νοὺῦ οδῃ [ἢ6 τηϑῇ ΠΟ 
ας ἃ [1 6, ἸοΟ Κρ ἐουυγασά ἴο Ἶου, ΚΟΥ ὙΠΘΙΆΘΙ ΤὨΣΟΌΡὮ 
ΠΟΥ ἢξ 5141] ῃοΐ τϑὰρ βούῖογ. ΝΌΟΣ σαῃ ἢ6 ψῇο [85 Ὀ10 
ὉΡ ἃ ρονψεται σοπηθοίίοη τὰ (ἢ6 βίαίθ ΚΟ ὙΠαῖθου 6 58}.4]} 
ἠοῖ ὈΥ̓͂ Τη6Δη5 οὗ 1 Ὀδ οσαϑί ουξ οὗ ἢΪ5 οἵγ. ΤῸ 5ΌΡΡοΞββ [δαΐ 
411 [π65886. πηδίζοιβ ἰὰῪ 1 [86 βοορα οὗ δυστηδη Ἰπαρτηξηΐ, ἴο 
[ῃ6 Θχοϊαβίοη οὗ [ῃ6 ργείοσηδίαγαὶ, γὰ5 ὑγεία δίμσαὶ [01]1γ. ΝΟΥ 
νὰ 5 11 1655 εχίγταναρδηΐ ἴο φῸ δηα σοηϑι} [6 Μ11 οὗ Ηβανθῆ οὴ 
αιδϑίϊοηβ ψ ὨΙΟἢ [ἴ 15 σίνθη ἰο 5 ἴο ἀδοϊᾶθ ΡΥ αἰϊηΐ οὗ Ἰδδυῃϊηρ. 
Α5 {βοπρῇ ἃ τηδῃ 5ῃου]α ἰηχαῖγα, “ Ατὰ 1 ἴο οσἤοοβα δὴ ἜἼχρεσὶ 
ΟὝΥΘΙ 85 ΤΥ ΠΟΔΟΠΙΏΔη, ΟΥ ΟἿΘ ΏΟ [85 Πθνεῦ Πδηασ]θα της 
ΤΕΪη5 ἢ “5411 1 ΔρΡΡοϊηΐ ἃ τωδιηοΓ ἴο δ6 5 ἸΡΡΕΙ οὗ ὨἸῪ 
γε 556], ΟΥ ἃ ἰαηϑιηδη ὃ" Απηά 50 ψ]ἢ ταϑρθοῖ ἴο 811 1 ΤὩΔῪ 
ΚΟΥ ὈΥ Ὠυ ον, σορῃϊηρ, δηα Ιηθαβασηρ. ΤῸ 566 Κ 

. Δάνο6 ΠῸΠι ΗΠ Θάν ΟἹ 500 ἢ ροϊηΐ5 )͵ὰϑ ἃ βοτί οὐ ῥτοίδῃϊμυ. 
“Οὐσ ἀπ|γ 15 Ὀ]αη," 6 ψου]Ἱά οὔβεσγνα; “' ΏΘΓΘ 6 ΔΓ ρου 64 
ἴο ψοῦκ [τουρἢ οὐ Ὠδίαταὶ ἐδο 165, [Ποσα 16 πι5 ὈΥ 411 τηβδῃβ 
ΔΡΡΙΥ ἴῇβα. Βαΐ ἴῃ (πιηρθ ψὨϊοἢ τα Ὠιἀἄδῃ, δῖ τι5. 5θεῖς ἴο 
σαὶ Κηοσθαᾶρα οσὰ ἄρον, ὈΥ αἰν δίῃ ; [ῸΣ ἴῃ6 ροάβ," ΒῈ 
Δα ἀε64, ““στδηΐ 5ἰρῃς ἴο ἔῃοβα ἴο σβοσὰ {Π6Ὺ Μ1] Β6 ρυδοίοιιβ." 

Αραϊη, ϑοοζδίθεβ δυοσ Ἰἰνθα ἰῃ [ἢ6 ῬαΌ]Ις ὅγε ; δὲ δ ν 
ΤΔΟΤΏΪηΡ ἢ6 5 (ο Ὀ6 566 δείακίηρ ὨΙΏ56 1] ἴο οπμα οὗ [88 
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ΡῬΓΟΙ ΘηδΔ65, ΟΥ γα Πρ- ΡΤΟΙΠα5.; δ ὩΟΟῚ Ὠ6 ΨΟΙΪΑ͂ ΔΡΡΘΔΩΓ 
ΜΙ [86 ρα μουηρ οσονναβ ἴῃ [6 τηδικαί-ρ]δοα ; δμα 85 (δύ 
ἀδθο!ηρα, ψΏθγονο (ῃ6 Ἰαγραϑί [γοὴρ πρῃΐ θ6 δησοπηίοτεᾷ, 
[616 5 Ὧ6 ἴο 6 ουῃηά, [Δ] |(]ηρ ἔογ [Π6 τηοβί ρατί, ψὮ116 ΔὴΥ 
ὉΠ6 ὟῆΟ οἤοβα τηἱρῇῃϊ δίορ δηᾶ ᾿ἰδίξη. ὑεῖ ποὺ οὔξ δυεὺ ἢϑαά 
Ἠϊπὶ 540, ΟΥ̓ ΆἌ58Δ ἢἰπΔ ἀο δηγίῃηρ ᾿ΠΡΙΟΙΒ ΟΥ Ππτδνεσθηΐ. 
Τηἀεοθά, ἴῃ σοηίταβί ἴο οἴΘΙ5 ἢ6 βοῖ ἢϊ5 ἴδοε δραϊηβί 411 4156 5- 
5100 οὗ 510 ἢ ΒΙΡΉ τηδίζεγϑ ἂἃ5 (ὴ6 πδίασα οὗ [ῃ6 Τὐηϊνοῦβα ; ΠΟΥ 
[6 ““Κοβιηοβ," δ5 [86 σσυαρές Σ Ῥῆταβα 1ἴ, σδπὴρ ἰηΐο Ὀδίηρ ;3 
ΟΥ ΌΥ ψγῆδιὶ ἔογοθϑ [6 σϑθϑῦδὶ ρῬῃθηοιηθηδ 8411586θ.Ὀ. ΤῸ (του ]6 
ΟὨΘ᾿5. Ὀταῖθ δθουΐ βυοῇ τηδίίοτς αθ, Ὧ6 ατραξα, ἴο ΡὈ]αΥ [ῃ6 
ἴοοΙ. Ἐξ μοιυ]Ἱᾶ δδὶς ἢτθῖ : Ὠιὰ {μ656 ἱπνεβαραϊίοῦβ [66] {ΠΕΙΓ 
Κποσίθᾶρσε οὗ [Πρ Βαμηδὴ 50. σομηρίεία ἰμαΐ 6 Ὀεΐοοῖκ 
{πριηβεῖνοϑ ἴο [ῃ656 ἸΟΗ͂Υ βρεου]δίίοηβ ἢ ΟΥ̓ αϊά [60 τηδϊπίδίη 
[μαΐ [6 Ὺ ψετα ρῥἰαυίηρ [ΠΘΙΓ ῬΓΙΌΡΕΙ Ῥᾶγίβ 1ὴ ἰῆπ5 προρ] θοῦ ηρ 
[ῃ6 δῇἴδιτβ οὗ πηδῃ ἴο βρεουϊαΐθ οἡ (86 σοῃοοῖηῃβ οὗ ἀοα  Ηδ 
ΜᾺ5 δι οὨΙΒ 66 [Π6Υ αἸα ποῖ 566. ΠΟΥ͂ (ΔΓ 656. Ῥσγο]θὴβ αν 
Ὀεγοηά πτηογία] θα ; δίησθ ὄδνυδὴ ἴμοϑθα Ο ρῥη146 ἐπ Ιηβοἶν 68 
τόδ οὐ {ΠῚ αἰδοιβδίοη οὗ (ἢ6586 ροϊηΐβ αἰῆου οτη βδοῆ 
οἴου, 8ἃ5 τηδάτηθῃ ἄο. ἘῸΣ ἤιι5ὲ 85 501Ὼὴ6 ζῃδαπηθη, ἢ 5414, 
ἤανθ ὯῸ δρρυθῃβῃβδίοῃ οἵ ψῃδί 15 {ΠΥ ἴθυτ]6, οἴἤθυθ ἔβα 
ΜΈΏΘΙΓΘ ΠΟ δδ. 15; 50ΠΊ6 ΔΙΘ ΤΕΔΟῪ ἴο 540 δηα ἀο δηγυίῃϊηρ 
ἴῃ ΡΌΌ]Ις ψμοὰῦϊ [6 5] ρῃξτεδὶ ϑυιηρίοιῃ οὐ βϑῇῃδιηδ ; ὃ οἴ μουϑ 
(ἰηκ πον οὐρῃξ ποῖ 850 το δἃ5 ἴο 8εΐῖ ἰοοί διηοηρ {ΠΕ |Ὁ 
[6Πουθη ; 506 ὨΟΠΟΙΪΓ ΠΘΙΓΠΘΙ [ΘΙΏΡΙΘ, ΠΟΥ 8]181, ὩΟΥ 
ΔΌρΡῃϊ εΕἾ56 βδογβά ἴο [ῃ6 παῖὴβς οὗ ἀοᾶ; οἴμεῖβ ον ἄοψῃ ἴο 
βίοοϊβ δηα βίοῃηθϑ δηᾶ ψΟΥΘὮΙΡ [06 νΕΙῪ ᾿οδδϑίβ :---80 15 1 σ ἢ 
ἴῃοβα τὨ]ηΪκοῦθ ψΏΟΘΘ τ] Πη65. ἀγα ΟΠ ΕΓΘάῖ ΜΠ σᾶΓθ5 ὁ οοη- 
οογηίηρ ἴῃ6 ἸΤῦηΐνειθαὶ Ναίσσθ. οἷδε βθοῖ ὅ [5 ἀϊβοονγεγεά 
[πὲ Βείπρ' 15. 6 δηά ἱηα]ν151016, Αποίδοσ ὁ (μδὲ ἴἰ 15 Ἰμῆηϊτ6 
ἴῃ παι ροσ. [1 οηα ἴ ῥγοοϊαίτηβ [ῃδΐ 811} [Ὠ]ηρϑ 16 ἴῃ ἃ οοπεπααὶ 
ἤπιχ, ἀποίμοι 8 σαρ] 65 (μαὲ ποίμίηρ οδῃ ῬΟΒΒΙΡΙΥ Ὀ6 ΤηοΥΘἅ δἵ' 

Ὁ Ταῖ, ““1ὰ6 βορῇῃϊβίβ." ὅ6:6 Η. διάρνίοϊκ, 7). οὐ Φάϊζοί. ἵν. 1872 ; ν. 1874. 
3 Βοδάϊηρ ἔφυ. (ΟΕ, Γπιοίδῃ, Πεαγοηρορέρ. χὶνὶ. 4, ἸῺ Ἰταϊταϊτίοη οὗ [815 ραββαρε 

ΔΡΡΑΓΕΠΙΨΥ ; οΥ 18 ἔχει, ἰτϑηβίαῖα “15 διταηρθᾶ,"᾿ 866 ατοίθβ, 27. Ο΄. νἱϊ. 572. 
5. 8566 “παῦ. Ν. ἵν. 30 (Ἴτδῃβ, νοἱ, 1, Ρ. 224). 
4. 566 Ατῖδί, Οζοκάς, του, μεριμνοφροντισταὶ καλοί τε κἀγαθοί. 
ὅ δι. Χοδορῆδῃθβ δηά Ῥαγιηεηϊάββ, 5εα ατοίθ, Φζαζο, 1. 1. τό ἴ0]]. 
δ οι. Τιϑαοίρραβ δηᾶ Τδηιοοσγίίαβ, ἐζ. 63 [0]]. 
7 ξις. Ἠδτδοῖῖαβ, 26. 27. ἴ0]]. 8. σι». Ζεῃο, ἐφ. Ἰἰ, 96. 
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ΔΏΥ ἴθ, ΤῊῈ [ΠΘΟΙΥΥ οὗ {πΠ6 Ὀηΐγεῦθα ἃ5. ἃ ρίόσθϑα οὐ διτῆ 
Δα ἀδαίῃ 15 τπηδὶ ΌΥ 1ῃ6 σουηίθυ ῃθοῦυ, (Παΐ ποίῃϊηρ ΘΥΕΥ 
οΟὐ]α Ὀ6 ὈΟΙΏ ΟΥ Ἔνο  Μ11] α16. 

Βεΐ [Π6 σασϑοηϊηρ οὗ ϑοογαίθϑ οἡ [6 τηθτ5 Οὗ [656 5ρεοα- 
Ἰαΐοτβ βοιῃθί θα ἰοοΪς δηοίθοΥ ἴοση. δα δἰπάδηϊ οἵ ἤυμηδῃ 
Ἰδαγηϊηρ Ἔχρεοῖβ, Π6 5814, ἴο τῆδίκα βοσηβθίῃιηρ οἵ ἢὮ15 βιπα165 ἔοὺυ 
[Π6 Ὀεηβῆϊ οὗ ΕἰτηβοΙ οὐ οὐ εῦβ, ἃ5 ἢ6 {|κε5. Το [ἢ686 ἜἼχρίογευβ 
ἰηΐο {ῃ6 αϊνίηθ ορεγαϊίοηβ ἤορῈ {πᾶΐ θη [Π6Υ δᾶνα ἀ15- 
οσονετεα ὈΥ ψμαΐ ἔοτοοβ ἴῃς νδύϊοθ Ῥῃβθηοϊηξηδ ΟσΟΙΓ, Π6Υ 
Ὑ11 οτεαίθ ψὶηᾶβ δηα ψδίοιθ δ Μ|] δηᾷ ἔπ {{π 5ΘΑΒΟἢ5 Ὁ 
ὙΜ11 {δὲν τηδηϊρυϊαία ἔπεβε δηάᾶ (ῃ6 {|κ6 ἴο 51 [Π61 ἡδεάϑβ ἢ 
ΟΥ ἢδ5 ΠΟ 50 ἢ ποίου ρε8Ρ5 αὐεῖ εηίεγεα [Π61Ὶ Ἠεδαᾶϑ5, δηάᾶ 
Μ11 ῃεῪ Ὀ6 σοῃίδηϊΐ 5 ΠΠΡΙΥ ἴο ΚΠΟΝ ΠΟῪ 5.60 [Π1ρ5. ΘΟΠῚΘ 
Ἰηΐο δχιϑίρηοσα ἢ Βαΐ 1 {15 ψὰϑ 15 τηοάδβ οὐ ἀδβουιθιηρ [ῃο568 
σῆὴο τη 6 4416 ψ ἢ σοῦ τηδίξουθ 85 ἴῃθ56, ἢ6 ὨΏ561Γ ΠΕΨΕΥ 
ψΘΔΙΙΘα οἵ ἀἰδοιιβδίηρ Πα τδη τορῖο5. δῖ 15 Ρι εἰν ἢ ψμᾶΐ 15 
᾿τηριείυ ἢ ὙΥμδΐ 15 ἴῃς. Ὀεδυῦα] ἢ νῆδὺ ἰῃ6 πρὶν ὙΥαΐ [ῃ8 
ΠΟΌ]6 ἢ ψηδι τῆς Ῥαθβα ἢ ὙΥ̓ Παΐ δῖε τηϑϑηΐ ὈΥ 7ι5ῖ δηαᾶ πη]υδι Ὁ 
δὶ ΟΥ̓ ΒΟΌΓΙΕΙΥ δῃᾷ τηδᾶηθοθῦ ψῃδί ΟΥ̓ σουταρα δηά 
οονατάϊςα ἢ Βαϊ 15 ἃ βἰδαίΐεΡ ψῇδί 15. ἃ βἰδίεβδυηδῃ  ψῆἢαδί 
8. ἃ. ΤΌΪΘΙ ΟΥ̓ τὴ ἢ ΜΠδί 15 ἃ ΓΌΠΠ Ωρ ΟΠδύδοία ἢ δηα ΟἴΠΕΥ 
{|κ6 ργοῦίθυηβ, [6 Κηον]εᾶρε οἵ ψῃϊοῆ, 85. 8 ῥΐ 1{, οοηΐειγεα 
ἃ Ῥαίθηΐ οὗ ΠΟΌΠΙΥ οἡ {π6 ροβϑϑβϑου, ἡ ὙΠ οτθδβ [Πο56 ΜΠ Δοκαα 
[η6 Κπον]εᾶρεα τῖρῃΐ ἀ βουνε αν Ὀ6 δεριηδίϑεα 85 5αν65. 

Νονν, ΪΏ 50 δ ἃ5 {π6 ορίῃίοῃβ οἵ ϑοογαίθββ εῦθ ὈΠΚΏΟΜΗ 
το ἴῃς σψουἹά δὲ ἰαῦρε, 10 15 ποῖ βιγρυτϑίηρ ἰῃδὺ [η6 σουτχί 5ῃου α 
ἀταν [56 σοπο  ϑοὴ5 ταϑρεοῦηρ πεῖ; Ὀαΐ τῃαἰ δοῖβ ραΐξῃΐ 
ἴο 811 5ῃου πα ανα Ὀθεῃ Ἰρῃογεά 15 ᾿Ἰηἀεθα δϑίο]ΒΠ1ηρ. 

Αἴ οὔβ ἰἴε ϑοογαῖθβ γγὰ5 ἃ τηθ 6 οὗ {με (οπηο!}," ἢς 
Πδα ἰακθῃ [ῃ6 ϑϑηῃδίουιαὶ οδίῇ, δῃμἃ 5 οσῃ “845 ἃ ΠΕΊΘΕΙ οὗ 
μᾶὲ μοιϑε ἴο δοῖ ἴῃ σοῃξουτηυ ἢ [ἢ6 Ἰανγ5.} [Ι ὰ5 [85 
δ “παμῃοξάᾶ ἰο ΡῈ Ῥυεϑιάδηϊ οἵ ἴῃ6 Ῥορυϊα Αϑϑο ]γ,5 πῇςη 
[αὶ ὈοάΥ νψα5 βεἰζϑά ψ ἢ ἃ ἄθϑιτε ἴο ρας [Π6 Ὠἷπα ἢ σϑηθτα]5, 
ΤἬτΑΒΥΠΠπι5, ΕἸ θ5, δηα (6 ταδί, ἴο ἄβαίῃ ὈΥ ἃ 51ηρὶ6 

“ΟΣ, ἐεψναϑ αἰβεποιϊνα οὗ τ[ῃ6 “ῬαδΌ α] δα σοοά.᾽ Ὁ ἘῸΓ [88 ΡΏγΑΒΘ 566 
Ῥείονν, 11. 2 δζ φα597,2. 2 0 ζΥ “"ϑηδίο᾿ 1Δ1τὈ, “Ἴδα 9οπζᾶ,"" 

5. Τηῖ, “ΑἸ ͵ είαξες οἵ τῃ6 Ζεοϊοεῖα." ὅ66 Ατοίβ, .11. σ΄. νι. 271; ΡΪαΐ. 
“412οἷ,. 32 8. 

4 ἐννέα νχουϊά βθοὰ ἴο 6 ἃ 9110 οὗ 186 ρεὴ ἴογ ὀκτώ, εἰρῃξί, ὅδεβ8 “1611. 
1. ν. τό; νὶ. τό; νἱ, 29 ; νἱϊ. τ [01]. (Ττβηβ. νοἱ, 1, ῬΡ. 21, 25, 29 ἴ0]].}). 
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Ἰπο] πῖνε γοίθ.Ό Ὑμεεαροι, ἴῃ 5ρ116 οὗ {με Ὀϊΐεγ τεδθηϊηβηΐ 
οὗ [8 Ῥξορίθ, δῃᾷ {π6 πιθῆδοθα. Οὐ 56 Ύ6 γα] 1 ΗΠ ΘΏΓ14]" ΟἸ[1ΖΘΏ5,. 
Ὧς τοῆιβεᾶ ἴο ρὰΐ τῃ6 αππεϑβίίοῃ, δϑιθοιηίηρ ἃ οὗ ρυδδίε 
᾿πηρογίδηος [αἸΠᾺΠ]Ὺ ἴοὸ δριάθ ὈΥ [6 οαἀἵῇ ψῇϊοῦ ἣς διδά 
ταἰςοη, ἤδη ἴο βυϑονγ [ῃ6 ΡΘΟρΡΙΘῈ ΓΟΏΡΈΠΠΥ, ΟΥ̓ ἴο βούδθῃ ἢ10)- 
561 ποτ ἰῃς τηδπδοαβ οἵ ἴπ6 ταϊρῃίγ. Τῆς ἴδοις Ὀείηρ, ἰμαΐ 
ΜΠ τοραγά ἴο ἴῆ6 οατα Ὀεϑίονεα Ὁ. [ῃ6 ροᾶβ ἸΡοΟῺ [6Ώ, Ὦ15 
ῬΕΙ͂ ἀϊβεγεά τ άεὶν ἔτοια ἐμαὶ οἵ {π6 πιυτὰᾶς6. ὙΥεύθαβ᾽ 
τηοβῦ ῬΡΕΟΡΪΘῈ 5θεῖὰ 0 ᾿πηδρίηθ ἰῃπδὶ [Π6 ροάβ Κπον [ἢ ρατί, δηά 
816 Ἰρῃοδηΐῖ 1ῃ ραῖΐ, ϑοοζαίεβα. Ὀδ]]ανεα ἤσταϊν πὶ ἰῃ6 ρσοάϑ 
ΚΩΟῪ 411 {Π1ηρ5----Ὀοἢ [π6 ΤὨϊηρθ ἰμαὺ δῇς 5814 δηᾷ [6 [Π]ηρϑ 
[αὶ δία. ἄοῃε, δηᾷ τῆς τῃϊηρθ [Πα δῖ σουηβα]]εα ἴῃ τἢ6 
5116 σμδιηρεῖβ οὗ [ἢ6 ἤδαῦί, Μοίξονθ, ἰΠ6 Ὺ δἵδ ργδϑεηΐ 
Θνο ετο, δηᾶ Ὀδβίονν βρὴϑ. ἸΡΟΠ΄ Τῆϑ σΟΠΟΘΙΓΏΙΩΡ 811 [ἢς 
[Π1ηρ5 οὗ τηδῆ. 

1 οδῃ, {ποτείοστθ, θαΐ ταρθαΐῖ ΤῊΥ [ΙΟΥΔΟΥ ψογάβ. Τὰ 15. ἃ 
ΤΏΘΔΙΝΕΙ ἴο τὴ6 δον ἴῃ6 Αἰπδηίδηβ οϑίὴς ἴο Ὀ6 ρεγϑυδαβα ἰμδΐ 
ΘΟΟΙδίΘ5 [611 βῃοτί οἵ βορει-τηβηἀθάηδθϑ ἂ5 ἰουοῃηρ ἴῃ6 ροάβ. 
Α τῆϑη ΨῺΟ πϑυϑῖ νεηϊαγεα οπῈ ᾿πρίοιι5 ογά οὐ ἀθεά ἀρβίηϑε 
1πΠ6 βοάβ γα ψ υβὨ ρας σιοβα ὙΠο]8. ἰδηρταρα ΘΟΠΟΘΓΏΪΠρ; 
{Π6η}, Δα Π15 ΘΥΕΙΥ δοΐ, οἰοβαῖν σοΙηοΙαδ4, ψογα [ΟΥ̓ σψοτζά, δηᾶ 
ἀερά ἴοσ ἀδεεά, σι 411 γα ἄδριὰ αἀἸϑηςῦνε οἵ ἀδνουζαβί ριον. 

11.--ἾἘ ο 1655 5ΌΓΡΤΙΒΙΩΡ᾽ ἴο ΤῊΥ͂ ΤΩ] 15 [ῃη6 Ὀε]16 [αἰ Θοςίαίθϑ 
“ οοΙταρίβα [π6 γοσηρ. ΤὨΪ5 πλαῇ, πο, Ῥεγομᾶ ψῆδὶ 85 Ὀδθη 
ΔΙΤΕΔΑΥ 5ἰαιεά, Καρὶ ἢἷ5. δρρεί{{65 δῃᾷ ραβϑίοῃβ. ππᾶθυ βυσίοί 
σΟὨΙΪΟΙ, Ποὺ ψγῶϑ. ὈΓΕ - ΘΙ ΠΘΏΠΥ ὀαρϑῦ]6 οἵ ἐμάθτηρ ΠΏΓΕΙΒ 
οοἰά δηᾷ. βαμημη 5 ἤδαΐ δηα δυεῖν Κἰπά οὗἉ [01], πο νὰ8 50 
βοῃοοΙεα ἴο σατία!! ἢ15 δες [πδ΄ σι [ἢ6 βοδηςθϑί οὗ τηθϑης 
ὯΘ Ὡδνεῖ ᾿ἰδοκεα ϑαῇποῖθηοΥ, ---ἶἰ 1 οΥΘα 1016 [πδ΄ ϑαοἢ ἃ τηϑῃ 
σου]ά μαννα τιϑάς οἴποῖθ πταυθύθηΐ οὐ [8 1655, ΟΥἨΥ̓ΙΙΟα πίίοιι8, Οὐ 
ΘΕδυηϊηδία ἴῃ ἕδος οὗἉ οἱ] ἢ Δ γΥαβ με ποῖ τίει {π6 βαγίηρ οὗ 

“ΤΆΊΔΏΥ [Πτουρῇ {πε ραϑϑίοη ἴου νιτίαα ΜΟΙ Πα τουβεα Ιἢ [ΠΏ 6], 

ψο 

Δηα [ῃῆ6 Ὦορεα ἢς ΙῃΠιβεα ἰῃδῦ [Ὠτουρῇ οαγεία] τηδηδρειηθηΐ οὗ 
{μδιηβεῖνεβ {ΠῸῪ ταϊρῃΐ ρτον ἴο δ6 {ΠῚ }7 Ὀδδι] ἀπά ροοά, 
---΄θοί ᾿ηας6α {παῖ ἢ6 νοῦ ἀπάοτγίοοϊς ἴο Ὀ6 ἃ ἰϑδοῦοτ οὗ νἱσίπθ, 
Ραΐ Ῥείηρ ενιαθηῦν νιγίαοιβ ΒΙΤ561 6 τηϑᾶάθ {μο86 80 
᾿Αϑϑοοίδιβα στ Ὠϊη δορα ἰμδΐ ὉΥ ἰπηαιϊηρ [ΠΥ ταϊσῃς αἱ Ἰαβί 
ΓΟΘΘΙὮὉΪ6 ὨΙῺ. 
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Βαξ Ἰοὺ 1 ποῖ Ὀ6 1ηξευτθα ἰῃδὲ ἢ νὰ πθρ]Προθηΐ οὗ ῃἰβ οῃ 
Ῥοάγ οἵ δρρίονϑθά οὗ ῇοβε ψῃῆο περ]θοιβά {ῃεῖτθ, [{ ἐχοθβ5 οὗ 
Θϑιηρ, σοππίθσδοίθα ΟΥ̓ ΕΧΟα55 οἵ 101}, γγὰβ ἃ ἀϊδίδιν οὗ ψἈ]οἢ 
Ὡς ἀϊδαρρτονεαᾶ,: ἴο ρυδίγ [86 πδίσταὶ οἱαίπλ οὗ δρρεί6 ἰῃ 
σοη)αποῖοη ΜΠ τηοάθγαϊβ Ἔχοσοῖβα γ͵ἃ5 ἃ ϑυϑίθῃι ἢ6 ἑδνουτεᾷ, 
85 [επαϊηρ ἴο ἃ Πρ] ἢν σοπαϊποη οὗ [ῃ6 Ὀοάγν ψιϊμουὶ ἰγαιη- ἡ 
τ ΘΙ Πρ [Π6 οὐ] Πναίοη οἵ {86 βριτῖ. Οἡ [Π6 οἰδεῖ μδῃᾷ, ἔπεσα 
τὰ5 Ὠοιἢίηρ ἀδηά!ῆδά οΥ ῥσεϊεηιίουβ ρου Είτη ; 6 ἱπάυϊρεά 
ἴῃ ὯΟ ΓὈΡΡΘΙΥ͂ ΟὗἉ 5Π8})] ΟΥ 5Ώ065, ΟΥ̓ ΟἾΠΘΙ Θἤδιηὶ δου οὗ Πνίηρ. 

1,βαϑί οἵ 81} α1ἃ 6 ἰβῃά ἴο τῇακο ἢ15. σοιῃρδηίΐίοῃβ ρτθθαν 
οἵ τηοῆθυ. Ηςδ σου]ά ηοΐ, ψΏ16 γοϑδι ἡ ηρ᾽ ρα βϑίοη ρΘΏ ΓΑ, 
τηδ κα σδριΐα] ουἱ οὗ [ῃ6 οὔθ ραββϑίοῃ ψΏΙΟΝ δἰἰδοῃεα οἴμεῖς ἴο 
ἈΙΤΏ56 1; δηᾶ ὈΥ [Π15 δοϑίίηθησε, ἢ6 Ῥεθνθᾶ, ἣἢῈ τα Ὀοϑί 
σΟΠΒΕΠ]ΠΙηρ ΒΙ5 Οὐ ἐγαθάοχῃ : ἴῃ 50 ἸὩΠΟἢ ἰῆαὶ Ἠ6 5ἰϊρτηδιϊϑες 
ἴῃοβα ψῆο οομαεβοθπαεξα ἰο ἰᾶκα ψαρὲβ ἔοσ {Π 6, βοοί ει 88 
γϑηἄοΥβ οὗ [ΘΓ Οὐ ῬΘΙΒΟΠ5, θεοδι56 [ΠΟΥ ΕΘ σΟΙ ΡΘΕ 6 ἰο 
ἀΙ56 1155 [ΟΥ̓ [6 Ὀθηβἤΐ ΟΓΠΕΙΓ ραγτηδϑίοσβ. Ὑηδί βυυρτβθα Ἡΐπὴ 
5 [παΐ ΔΩΥ ΟἿΘ ροββεββίηρ γιτίπμα βῃου α ἀδῖρη ἴο ἃϑὶς ΠΊΟΏΘΥ 
8.5 115 Ὀγῖσα ἰηβίθδα οὗ 5: ἼΡῚῪ Πηάίηρ 5 τανασά ἴῃ [Π6 δοα ϑὶ- 
{0Ὴ οὗ δὴ ποηδϑβί [Π6η6, 85 1 [ῃ86 πεν-ξαρθα 5800] οὗ ΒοῃΟΌΓ 
σοὐ]ά ἑογρεῖ μεσ ἀθδὲ οὗ συδτπαθ ἴο ΟῚ οτθαΐεδὶ δεηθίδοϊου. 

ΕῸΓ ὨΙΠ15618, ψιποὰὲ τηακίηρ ΔῺΥ 5ῸΟἢ ῥτοίθδϑίοῃ, ἢ ψγὰ5 
οοηΐδοΐ ἴο ὈεΙανα μαΐῖ ἴῃοθ6 ὴο δοοθρίεα ἢϊ5 νίενγα ψου]ά 
Ρἷαν {πεῖν Ῥαυίβ 85 ϑοοᾶ δηᾶ τι ἔτθηβ ἴο Ὠἰτηβοῖξ Δηα ΟἿ. 
ΔηΟΙΠΟΥ (ΠΘΙΓ νὸς Ἰοηρ, ΟἾΟΘ ΠΟΥ [6 ; ΠΟῪ 5ῃοι]α ἃ πδῃ 
οἵ [15 σῃαγδοῖογ οοστιρί [Π6 νουηρ ἢ Πη1655 [ῃ6 ΟΔγΘ [1] οὐ] γα- 
ποη οὗ νισῖπα θ6 σοτταρίοη. 

Βαΐ, 58 γγ5 1πΠ6 δοσίϑβεσ, 2 ὈῪ 8}} [ῃδὲ8 βδογϑᾷά ! ἀϊά ποὶ ϑοογαίεβ 
οΔ56 15 δϑϑοοίδίθβ ἴο ἄδθϑρίβα [ῃ6 βϑίδὈ Π]5ῃ6 4 ἰαο ἤθη Π6 
ἄνες οὐ [886 (ΟΠ οὗ δρροϊηίίϊῃρ βίαίϊθ οἰδοθῖβ Ὀγ ᾿δ]!οί ἢ ὃ 
ἃ ὈΙΠΟΙΡΙΒ ΜὨΙοἢ, 6 5α]ά, ἢῸὸ οὔβ μοι] οᾶγα ἴὸ ΔΡΡΙΥ ἰῃ 
56] θοίηρ ἃ ὈΠ]ΠΟΥ ΟΥ ἃ ἢπίθ- ΡΙΔΥ̓ΘΥ ΟΥ̓ΪΠ ΔΩΥ 5118 οᾶ56, ΠΟΙ 
δι τηϊδία κα σου] Ὀ6 [ΔΓ 1655 ἀἸβαβίγουβ [ἤδη ἴῃ τηδίςουβ ΡΟ 68]. 
γοτάσϑ "κα {π656, δοσογάϊπηρ' ἴο [Π6 δοσι5εῖ, 6664 ἰο ᾿ποῖϊία (ἢ 6 

1 866 [ῥὈΡ]αι.7  γαςζ, 132 Ο. 
2 ὁ κατήγορος -Ξ- ΡοΪγοτεαῖαβ ῬοϑϑὉΪγ. ὅεῈὲ Μ. ϑοβδῃζ, οὔ. οἱζ., Φύροξξωισ, 

86: ,ὲε Απζῥαρεγεάς (ἐς Ῥοζνζγαξες ; Τηαϊτοαποίίοῃ, Ρ. χχχὶϊ. [0]]. 
ὃ 2,6, βιακίηρ [τῆς οἰδοίΐοῃ οὗ 4 τρδρίϑίσαίθ οὐ {86 σοΐϊουγ οὗ ἃ Ὀδθδῃ. 

566 Ατίβίοιῖ. “2.1. οῖ, ν"]. 2, απᾷ γ. ϑαηάᾶγβ σα ἦρε. 
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γουηρ ἴο σοηΐδιῃ [Π6 Θβίδ ]5ῃ64 σοηϑατςαθοη, τεηάθτηρ ΤΠϑῖὴ 
νἱοϊεηΐ δηᾶ μεδάβίσοηρ. Βαΐ ἴου τυ βο] Γ 1 [Ὠ]ηκ ἰμδΐ [Πο586 ῆΟ 
ουἹναϊο ψιϑάοιη δηᾶ Ὀθ]ιανα {ποιηβεῖνεβ δΌ]Ὲ ἴο 1ηϑίγαοί ἘΠΕῚΓ 
[6]]ον- Οἱ ΖΕ 5. 85 ἴο {πε ὶγ ̓ ἰπίογεϑίβ ἀγα ἰθαϑδί ΠΠΚΕΙΥ ἴο Ὀθοοτὴ8 
Ρατιίϑαηθ οὐ νἱοϊδῃοδ, ΤΏΘΥ δῖ6 ἴοο ΜῈῸΜ6]1 ἅσᾶσα (δῖ ἴο 
νἱοΐθηςα δἰΐδοῦ θη 165 Δηα ἀδηροῖθ, ΏΘΓΘδ5 στ ϑι] 5. δ5 σοοά 
ἸΏΔΥ Ὀ6 οὈίαἰπ6α ΡΥ ΡεΙβιι ϑΊοἢ βδίαυ δ ηα Δ] Ϊγ. ἘΕῸΓ [ἢ 6 
ν᾽ οἰΐτη οὗ νἱοίθηςε μαΐθ5 ΜΈ νἹ ον 655 ἃ5 Οὴ6 ΠΌΤ ΜΏΟΙΠΣ 
βοιηθίίηρ Ὀγθοίοι5 85 Ὀθθη βίο!θη, ΜΏ1Π6 186 ψΠ]Πηρσ σα ]θοῖ 
οὗ ρεοιβιδϑίοη 15 ΓΔ αῪ ἴο Κἰ55 [86 Βαμα ψῃΐοῃ ἢδ5 ἄοῃβ Ὠ]πΠὶ ἃ 
βούνίοθ. Ηδησα σοΙρ βίο 15 ποῖ [η6 τε βοά οὗ τη ψῆο 
τ Δ ῖκο5. ψίβάοιη ἢΐβ βἰπᾶν, θὰ οὗ ῃἷπὶ 0 σε. ρον Γ τ ἢ- 
τε ροτϑά Ὀγ τεῆδεοϊΐοη. ΟἼΟΕ ΤΉΟΓΘ : {Π6 τῆδῃ ΜὴΟ νβηΐατα5. Οἡ 
νίοϊθηςοθ πδϑᾶς 6 ϑιρροτί οὗ τϑην ἴο ἤρῃϊ 15. Ὀδξ165, ΜΜΒ118 
Ὡς ψοβε βἰτθηρίῃ [165 ἴῃ ῬΘΥβ βγη 655 {ΠᾺΡ ἢ 5. 51ηρ16- 
Βαηαβθα, ΟΣ Ὧ6 15 σοῃβοῖοι5 οὗ ἃ ΟσΌΠΠΙηΡ ἴο ΘΟΙΏΡΕΙ σοηῃδθηΐ 
πηδϊἀεα. Απάᾶ ψῆδὶ ἢ85 βᾳοἢ δὴ οηδΐο ἄο σῇ [ῃ6 ϑρ!]1ηρ 
οὗ ὈΪοοά ἢ βδἴποα. ον τἱἀϊουοιβ 1 ΜΕΙῈ ἴο ἄο τηθῃ ἴο ἀδαίῃ 
ταῖμου [μδῃ ἰὰγῃ ἴο δοσουηΐ [16 {Γαβιγ 5οσνοςβ οὗ {Π6 ΠΝ] ηρ. 

Βευΐ, [μ6 δοοίβευ δήϑψεβ, (6 ὑπὸ πθη 1 0 στουρῃΐ [Π6 
στραίθϑδὶ ανὴ]β ἴἰο {π6 5ἰαϊε δ ΔὴΥ {{π|6---ἰο ψῖϊ, ΟἸΠ145 δηᾶ 
ΑἸοΙΙδἄ65----σοσα Ὀο σοιηρδηϊοηβ οἵ ϑοογαίαϑ,----ΟὙ1845 [6 
ΟἸΙρατοῦ, δηᾷ ΑἸοιθίααθς (86 ἀειηοοῖαῖ, ὙὕΠοτα σουἹά γοὰ 
Βηά ἃ τόσα δὐγαηΐ {πιθοῦ βαναρθ, δΔηα τη Γ Ἔσο Ύ 3 ἤδη [ῃ6 Οη6 ἢ 
ΜΏΘΙΘ ΒΌΟΝ ἃ ροτίθηίΐ οὗ ἰῃβοίθηςθ, ἱποοηίηθηςα, δηᾶ ΠΙρΡὮ- 
Παηάεοάημθθα δ5 {86 οἴβεῦ᾽ ἘῸΓ ΙΩΥ̓ ΡατΙΐ, ἴῃ 50 δ. 85 {Ππ686 
πο ψτοῦρῃς 6.1] ἰο [Π6 5ίαϊε, 1 αν ὯΟῸ ἀδβϑίσα ἴο ΔΡΌΘΔΥ 8ἃ8 
[ῃ6 δροϊορίβί οὗ εἰπε 1 σοῃῆπμα τηγ56}{ ἴο Ὄχρίδίηϊηρ ψῆδί 
[Π15 ΠΕ ΠΔΟΥ οὗἉ [6 Ὶγ5 ἢ Θοογδαῖεϑ ΤΌ ΔΠΥ 185. τ 

ΝΕΥΕΙ ΜΘΙΘ ὸ ΤΟΤΕ Δι 1Οἷ15 ΟΙΠ]1ΖΕῺ5 σα δἱ ΑΙΠ ΕΠ. 
ΑἸ Ποη γὰ5 ἴῃ [πεῖν Ὀ]Ϊοοά. Τῇ τΕΥ ψοτα ἴο ἤᾶνα {ΠΕῚῚ Μ1]}, 
411 ρούου ψχὰ5 ἴο θ6 ἴῃ {πο ῖγ μβαηᾶβ; [Π6]Γ ἔδιηθ ψ)ὰ5 ἴο 60 ]10858 
411 οἴμεσ. ΟὗὨ ϑοοζαῖεβ {ΠῈὺ Κηδν---ἢτθὶ (μα μ6 ᾿νε δῃ 
Δ ϑοΙ αὐοὶν ᾿πἀδρεηάθηςξ 16 οἡ ἰῃ6 βοδηςδθϑὶ τηθδηβ ; πεχί ἰῆδί 
6 ψβ 561{- ἀἸβοιρη6α το [ῃ6 Ἰαδί ἄδρτεε ἴὶὴ τεϑρθοὶ οἵ 

1 8566 27ε11]. 1. δπᾶ 11. 25: (ΤΎΔΏ 5. νοὶ]. 1. Ρ. τό [0]]., Ρ. 40 [0]].}). 
2 Βεδάϊηρ κλεπτίστατός τε καὶ βιαιότατος καὶ φονικώτατος, ΟΥ̓Ά ἴΐ 

πλεονεκτίστατός τε καὶ βιαιότατος, ἰτΔ 5146. “5.0 ἢ 8 ΤΟ βίο οἵ στεεᾶ δηᾶ 
νἱοΐθηοθ 85 {86 οὔθ, οἵ ἰῃβοίθησο, εἷς., δ5. ἴῃ6 οἴμεῦ δ ̓  8δ8δε ατοίε, 27. 6σ. 
νυ]. 237. 
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ῬΙΘΑΘ ΓΕΒ ; ἰΔΘῸ]ν τῃδὲ ἢῈ τὰ 80 [ουτηϊδθ]ε ἰῃ ἄεραίες ἰμδί, 
ἴμεσο 5 ὯῸ δηίαροηϊδί ἢ6 σου] πο ὑμψὶδὶ τουπηάᾶ ἢΪ5. {π||6 
βηροθῦ. θοῇ Ὀεϊηρ ΠΕΙΓ νίενγβ, ΔΠα 5θοἢ [Π6 σΠδγδοῖεσ οὐ [ῃ6 
ῬΑ, ΜὨΙΟὮ 15 [Π6 τοτα ργοῦ δ 16 : [δἰ [Π6Υ 5οιρῇϊ [6 ΒΟΟΙ ΘΕ Υ οἵ 
Θοογαῖθα Ὀθῦδβα [Π6Ὺ ἔε]ῖ [ῃς6 [ϑβοϊηδίίοη οὗ ἢ15 116, δῃηα ΜΈΓ 
αἰταςίοα Ὀγ [μ6 Ῥεαπηρ οὗ [6 τηδῃ ἢ οὐ Ὀξοδιιβα {Π6Ὺ {μουρΉϊ, 
1 ΟἿΪΥ Ὸ α΄α Ἰεαριιθα πὶ Πἰπὶ θὰ 5}4}} θθοοιηθ δᾶδρίς 1Π 
οἰδιθογαῖς δηᾶα πηγνα!] θα ἴῃ {π6 ατίβ οἵ βρεθοῦ δηᾷᾶ δοίίοῃ 
ΕῸΓ ΠΥ ρῬᾶῖΐ 1 Ὀείανα τμᾶῖ 1 [6 σμοϊος τοῖα Ἡθανθὴ δά 
Ῥδθη ρίνβη {πϑῖὰ ἴο ᾿νε βΌ ἢ ἃ 116 ἃ5 [ΠΘῪ β8ὺν ϑοοζδίεβ ΠνῚΩρ 
ἴο 115 οἷοβα, οἵ ἴο 416, ἴεν ψου]Ἱᾶ Ὀοΐῃ ἤανα οἤοβεηῃ ἀδαίῃ. 

ὙΤΠΕΙΓ δοῖβ ἃτα ἃ σοῃοϊαβῖνα 2655 ἰὼ [ΠΘῚΓ ομδγδοίρυβ. 
ΤΉΏΘΥ ὯΟ 8οοηοΥ {ε]ῖ {Πειηβεῖνεβ ἴο ὈῈ [Π6 τηδϑίοιβ οὗ [Πο56 [δ 0 
σϑῖὴθ ἴῃ σοηίδοίς ΜΠ τΏ8Δῃὴ (ΠΕΥ βρίδηρ δϑιθ ποῖ ϑοοσζαίββ 
Δα ρυηροά ἰηΐο (δὲ ψ 1] οὗ ρο ο5. Ὀπὲ ἴοσ ψ]Οἢ ἰΠ6Ὺ 
ΤΑΙ]Ρ ἢ Πανοῦ ἤᾶνα βοιρῃΐ 15 βοοιείγ. 

Τί τηδὺ Ὀκ οδ]εοίξα : Ὀείογε οἱνίπρ ἢ15 ΠΟΙ ΡΔΏΙΟῊΒ [655005 
ἴῃ. ΡΟ ο5. ϑοοίαίας. πδα Ῥείζεσ αν ἰδαρῃς ἴπ6πὶ 5οὈτίεῖν.ἷ 
γυιουΐ ἀἰδρυίηρ [ῃ6 ῬΣΙΠΟΙρΙΌ, 1 νου ροϊηΐ ουὔἱὐ (αὶ ἃ 
[βῆ ασ οδηποῖ [841] ἴο ἀἰβοουεσ ἴο ἢ5 ῬῈΡ115 15 τηθιῃοάᾶ οἵ 
σδιτγηρ οἷΐ ἢ15 ΟΥ̓ Ργεοσρίβ, δηα [Π15 δοῃηρ' ψΊ ἢ δυριτηθηΐ- 
αἰΐϊνε δησουσαροηθηῖ, ΝΟΥ 1 ΚΗΟΥ ῃδὲὶ ϑοοζαίθβ αἰβοϊοβθά 
ὨΙΆ5ΘΙΓ ἴο 15 ΘΟΙΏΡΔΗΙΟῺ5 ἃ5 ἃ ὈΘδΌΓ{π] ἀμ ΠΟΌΪῈ Ὀεϊηρ, ΏΟ 
ΜΟΙ τοαθοῦ δηᾶ ἀδραία ψἱἢ θη σοποοηϊηρ νἱταθ δηάᾶ 
οἴδεῦ μυϊηδη Ἰηϊογαδίβ ἴῃ [ῃ6 ποθ] θϑῦ τδῆηθσ, Απᾶ οἵ [656 
ἴνο 1. ΚΠΟΥ͂ (Πδΐ 85 Ἰοηρ' 85 {ΠΕΥ̓ ΕΙΕ σοΟΙΏΡΔΉΙΟη5 Οὗ ϑοοίδίθϑ 
δνξῃ ΤΠΕΥ ΜεΓῈ ἰεηροίδίθ, ποῖ Δ5ϑΙ ΤΑ. ΠΌΠῚ ἔδασ οἱ Ὀεΐηρ 
βηδά οἵ Ὀεδίθδῃ ὈΥ ϑοοζαΐθβ, θα θεσδῖθα Π Ὺ ψεσα ρευϑυδαθα 
ἴου 1πΠ6 ποηςσβ οὗ [ῃ6 Εἐχοαι]θηςα οὗ βοῇ σοπαμποί. 

ῬεΥθδΔΡ5 βοῖὴθ 5βϑ] βιυἹθα ΡῃΠΟΘΟΡΏΘΙΘ 2 Δ ὮΘΙῈ ΔΏΒΥΘΥ: 
ΝΑΥ, [Π6 Ιηδῃ {ΠῚ} ᾿π8ὲ σδῇ ΠΟΡΟΓ Ὀδοοιηδ᾽ πη]πδῖ, ἴῃ 6 
ἰοιηρογαῖθ δ σὴ ΠΘΥΘΙΓ Ὀδοοῖὴθ 1ηἰοιηρεσγαίθ, [ῃ6 τῆδῃ ΜΜΏΟ 
Ὧδ5 ἰδασηΐ 8ὴγ 5 )]οος οὗ Κηομίεάρσε σδὴ ΠΘΡΕΥ 6 85 ἱβουρῇ 
Ὧδ6 Βεᾶ ᾿εατηΐ 1 ποί." Τηδῖ, Πού νεσ, 15 ποῖ ΤΩΥ ΟὟ ΠΟη- 

1 σωφροσυνή -Ξ “' ΞΒοπΠά - τ ΠἀΘη655,᾿ “(ΘΙ ρογαησθ, "ἡ 566 Ῥεΐονψ, ἵΝ΄. 
111. τ. 

2. Τὴ σϑίογθηοα ἴο βοὴδ 5ΌΟὮ ἰδηδί 85 [δὲ οὗ Δηἰϑίμθηθβ ἀρ. Τϑΐορ. Τὰ δοσί. 
ΜΙ. ἰχ. 30, ἀρέσκει δ᾽ αὐτοῖς καὶ τὴν ἀρετὴν διδακτὴν εἶναι, καθά φησιν '᾽Αντι- 
σθένης ἐν τῷ Ἡρακλεῖ καὶ ἀναπόβλητον ὑπάρχειν. ΚΟ. Ῥὶαι. Ῥγοΐξαρ. 340 Ὃ, 

344 Ὁ. 
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οἸαβίοη. [{ 15 ὙΠῸ [Π6 σψουϊκίηρθ οἵ [86 5011] δ5 σι τῃοβε οὗ 
{μ6 Ὀοάγ ; ψαῃΐ οὗ Ἔχεύοῖβα οὗ {π6 οτρδὴ ἰθαβ ἴοὸ ἱπαΌ 11 οὗ 
Γπποίϊίοη, μοῦ Ῥοάϊν, [Πθγα ϑρι ταδὶ, 58ὸ (μα Ἧὰ σδῇ ΠΕΙΓΠΕΥ 
ἄο δες ἰμίηρβ δὲ γα ϑῃοι]άᾶ ΠΟΥ Ἀρϑίδίη ἔἴτοπὶ [Π6 [ῆ]ηρ5 
ὰ 5ῃου]α ποῖ. Απα ἰδμδὲ 15 ΨΥ {δίῃ ο β ΚΟΘΡ {Π6ῚΓ 50}8, 
Πού ΟΣ ἰοιηρογαίθ ΠΟΥ πᾶν Ὀ6, οὐὐ οὗ [ῃ6 τεδοῦ οἱ ψιοκοᾶ 
τη6η, οοηϑίἀετηρ [ας 1Ε [Π6 βοοι θῖν οὐ ἴῃ6 ροοά 15 ἃ {τὶ ]ηρ 
1 ΥἱΓΓ6 50 8150 15 [6 βου οὗ {π6 Ὀδά 115 (550 Π]ΟὩ. 

Το {15 [6 ροριΐ 15 ἃ ΜΠ 655, ΚΟ 5805: 

(ς ἘΊΟΠῚ ἢ 6 ΠΟΌ]6 ἴμου 504]} ΡῈ 1ηϑίγαοίθα ἴῃ ΠΟΌΪΘη655 ; Ῥαΐ, 
δηά 1 το τ] ηρ]οϑί ἢ τὴς Ρᾶ56 τμοὰ ψ1Π ἀσδίσου δὶ ψϑάομη 
του μαϑρὶ πον; 

Απᾶ με 2 σῇο ΞΑΥΒ : 

« Βυΐ [1Π6 φοοα τηδὴ 85 Ὧϊ5 ποὺυῦ οὗ αβθῆθθϑ δἃ5. ΜῈ] δ 15 
Ὠουτΐ οὗ νιτίας ὔ.--- 

ἴο ΏΟΒ6 [Ἐϑ ΠΟΥ 1 που]ά δαα τὴ ον. ἘῸΓ 1 866 [ἢδί 10 15 
ἸΩΡΟΘΒΙ 016 ἴο ΤΕΠΊΘΙΏΌΘΙ ἃ ἰοὴρ ροδ ψιουΐ ῥγαοῖοα δηᾶ 
ΤΟΡοΠΠΟΩ ; 50 15 ἰοτροίπηθθθ οἱ 186 σψοσταβ οἱ :ηϑ τ ΠΟ 
Θηροηαοτεα ἴῃ [6 Ὠοατί παῖ ἢδ85 σξαβεαᾶ ἰο γαϊὰθ {πθῃλ. 
Μη τ(ῃ6 ψογάς οὗ σψᾶγηϊηρ ἔδάθς [ἴῃς τϑοο]]θοίίοη οὗ [ἢ6 
ΨΕΙΥ Τοπαϊ που οὗ τηϊπὰ ἴῃ ΜΏΪΟ, [886 500] γεδτγηβα δου 
ΠΟ] 655 ; 8π4 οὔςθ ἐοτροίτηρ [ἢ]15, ᾿δὶ Ομ ου δι [Π6 ΤηΔῃ 
ὁΒουΪα Ἰεΐ 5110 αἷἰβο {Π6 ταϑυλοτν οὐ υἱγίτπιθ 1561} Αρδΐῃ 1 566 
(μα ἃ τῆϑδῃ ψῶῆο [8115 ᾿ηΐο δῖ οὗ ἀγα ΚΟΉ 655 ΟΥἩ ΡΌΙΌΠΡΘ5 
Βοδαϊοηρ ἰηΐο ΠΟΘ ΠμΟι15 ἰονθ, Ἰοϑα 5. 15 οἱ ροῦεῖ οὗ ρυδοι βϑιηρ 
[ἢὨ6 τρῃξ δηᾶ δὐϑίαϊηϊηρ ἤοσὰ (ῃΠ6 ψτοηρ. ΜΔΩΥ͂ ἃ τηδΔηῃ 
ΜΏΟ Πᾶ5 ἰουμα {ππρα} 7 Εὐθὺ ΜΜΏ1|5ῖ ραϑϑίοη ψὰἃ5 οο]ᾶ, 0 
ΘΟΟΠΘΥ [8115 ἴῃ ἰογα ἴδῃ ἣθ ᾿ἴοβεβ ἴῃ6 βου εν δὲ ομσθ, δηᾶ ἷῃ 
ἢϊ5 Ῥγοάᾶϊραὶ! Ἔβχρθηάϊίασγε οὗ τἰσῆεα μῈ ψΠ1 ἢῸ Ἰοηρου πΠ ΠΟΙ͂ 
Ἦἷἰ5 Βαηάα ἴτοίη ρϑίηβ ὙΏΙΟΙ ἰῇ ΤΌΣΙΏΕΙ ἀδΥβ ΤΕ ἴοο Ρᾶβ6ὲ ἰὸ 
᾿ν 6 Ὠϊ15 ἰοὰοῃ. ὙΒατα [θη 15 ἴμ6 αἰ πσυ ΠΥ οὗ βαρροβίηρ 
ἰῃαὶ ἃ τῆϑη ΤΊΔΥ Ὧδ [ετηρεῖαία ἰο- ἀαν, δηα ἴο-ΤοστΟν [8 
ΤΟΥΘΙΒΘ; ΟΥ [δῖ ἢ8 ὴΟ Οοὔσα ἢδ5 δά [1 ἴῃ Ὧ15 ῬΟΨΕῚ ἴο δοί 
ΨΙΓΠΟΌΒΙΥ ΤΊΔΥ Ποΐ αα ἰο56 ἰδὲ ρονοῦ 8 Τὸ τγϑεϊ, δἱ 81} 
δνεηΐβ, ἴἴ βθβεηβ (ῃδαΐ 811 ει 1 δηᾶ ποῦϊς (μηρα ἀτὸ (ῃ6 

1 ΤΒεδορτίβ, 35, 36. 566 ϑγνη, 11, 4. (θεῖον, Ρ. 299) ; ΡΙαΐ, “ἴδρ. ο5 Ὁ. 
3 Τα δύῖθμοῦ ἴ5 αὐϊῆονῃ. 866 ΡῬΙαί, Φγοίαρ. ἴ.ς. 
8. Οἢ Φγοῤ. ὟΝ. 1. ο 011. ; ΜΝ]. 1. 41. 
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ΓΟ5Ὲ} οὗ σοπδίδηϊ ριδοῦίοβ δηᾷ {τα ηηρ ; δηα ὈΥΘ- ΕΠ] ΘΉΤΙν (ἢ 6 
σιτία οὗ ἰε ροσϑηος, βθαίηρ {πα΄ ἴῃ τὴς δηᾶ [ἢ ϑαῖὴβ ὈΟΟΙΪΥ 
ἴταῖλθ Ὀ θαβσεθ. δῖς ρἱδηϊθα δηα 5ρυηρ ῸΡ 5146 ὈΥ 5146 σῇ 
[ῃ6 5011] απᾶ Κϑὲρ ψμιβρεπηρ ἴῃ ΠΘΥ δαῖ, “δνε ἄοης σῇ 
56] Εγαϑίγαϊηΐ, τηαῖκα Πδδίε ἴο ρυδο νῦν τι5 δηα ἐπ6 Ὀοάγ." 1 

Βυΐ ἴο τοίη ἴὸ ΟΥΠ|85 δηα ΑἸοΙ Ια 65, 1 ταρεϑαῖ παΐ 85 -. 
Ἰοηρ δἂ5 {πῈὺ ᾿νεὰ ψ ἢ Θοοτγαῖθα [Π6Ὺ ἡγεγῈ αὐ] ΟΥ̓ ἢ15 βιρροτί 
ἴῖο ἀοιηίμαία {ΠΕ ῚΓ ἸΡΏΟΡΙΘ. ἀρρείίθϑ ; 5. θὰ Ῥείηρ βεραγαϊθα 
(τοῦ δίτη, Οὐ 45 μά το ἢν ἴο ΤΠ Θϑϑαῖν,ὅ οτος 6 σοηϑοσχίεα 
ΜΙ [Ὁ]]ο 5. Ὀδίου νουβθα ἴῃ ἰα ]6σϑηθ55 ἤδη Ἰπϑοθ. Δηά 
ΑἸοϊδΙαἄθ ἔατεά ἢὸ Ὀείζευ. ἘΦ5 ρϑύβοῃδὶ Ὀδαιῖῦ οὐ [ἢ6 οὔξ 
Βαμα ἱποιϊθά Ὀονίθ5 οὐ με ᾿δᾶϊθϑ 6 ἴο μαμΐ ἢ] ἀον δ5 ΤΙΣ 
5001], ψΏ16 οἡ [6 οἴμεῦ δαηᾶ ἢ15 ᾿πῆἤτπιθηοβ 1 [Π6 βίδίβ δῃα 
ΔΙ ΟΩρ [ῃ6 1165 Ἔχροβεά ἢ ἴο [π6. σογγπρίίομ οἵ ΤΠΔΠΥ͂ Δῃ 

“ααἀδρὲ ἴῃ τῆς ατίϑ οἵ Παίζετυ ; μοπουζεα ὈΥ ῃ6 ἀδιηοοίδοῦ δηα 
ϑΙδρρίηρ δαϑγ ἴο {πΠ6 ἴτοηΐ τὴ ἢ6. Ὀεμανεα 6 δὴ δίῃϊεία 
ΜΏΟ ἴῃ [6 ρβηθβ οὐ ἴῃ6 Ῥαδ]δοϑίτα 15 50 8551ΓΕ4 οἵ νἹοίουσυ {πδΐῦ 
ἢ6 πρρ]θοῖς. ἢϊ5. τα] ηϊηρ ; [Ππ5 6. ῬὈγθβθητν ἰοσροὶ ἰμ6 ἀσίγ 
ΜΏΙΟΙ Π6 οὐεα Ὠιγη56 

Θοἢ ψεγα {Π6 τηϊθαἀνθηΐαταβ οἵ ἴποβε ἴο. [5 {Π6 56686ῈΕῚ 
ΘΧ δου μαι ἢ [ηῆαϊεα ΜΠ (6 ρῥαδθ οἵ δηοδϑίσυ, ἐχα]βά " 
ὈγΥ {πεὶγ ει, ρυῆεά ὰρ Ὁ ρονεῖ, βαρρεά ἴο [ῃ8 501}}5 
οοῖα ΟΥ ἃ δοβὶ οἵ δυμήδῃ ἰειηρίοιβ, βϑθραῖαίθ ἸΔΟσΘΟυΕ ἴου 
ἸΩΔΩΥ ἃ ἰοὴρ ἀαὺ του ϑοογζαίαβ ---ῆδὶ ΜΟΠάΘΙ (πὶ ἰῃθν 
τοδοῃθαᾶ (6 ΓΜ] οἰαίτα οὔ διόοραηον ἢ Απμά [Ὁ [6 
οἴδηςθα οἵ ἔμθθα ἔνγο ϑοοίδίες 15. ἴο 6 ᾿ιδ]α τα ϑροΊ510168} 
ΤῊ ΔοσΌβου Μ|] να 1 580. Βαϊ [οὐ [886 ἴβος ῃδὺ 1 ΘΔΙΙΥ 
ἄδγϑ, θη {πεν Με Ὀοΐῇ γουπηρ δῃᾶ οἵ δὴ ἂρὲ θη 
᾿ἀεγθοοι ἤοτῃ ροοά ἔδοιηρ δηα δε γεβίταιηὶ τηϊρῃὶ ἤανα 
Ῥδθη εχρθοϊθά, {815 βϑαὴθ ϑοοῖϑίθϑ κερί [ἤθτὰ τπιοᾶθϑί δηα ψ6]}- 
θεομαγνεά, ποῖ οὴβ ψοτχά οἵ Ῥύδῖθα 15 υἰϊογεαᾶ ὈΥ [Π6 δοσῦβου ἴῸΥ 
411 [ῃῖ5. ὙΒδΐ 15. ποῖ ἴῃ πηδάβασα οἵ ᾿πβίοα εἰβανθουα τηείβά. 
γγοιυ]α ἃ τηδβίου οἵ {π6 ἤδῖρ οἵ Ππίς, νου]α ἃ τοϑοθοσ οἵ δΔηΥ͂ 
φοτ ῇο δα5 [πτηθα ουὔΐ ῥγοβοϊθηΐ ρῈρ115, Ὀ6 6] ἴο δοοοιηΐ 
δεσοδιβα οὔα οἵ πο ροθθ δϑαὺ ἰο Δηοῖ  ἰβδοῆου δα {π᾿ 5 

1 66 ΤῊΥ͂ Γαι τα, ΦΙοζμίεα Ε5εαγς, Ὁ. 371 ἴο]]. 
2. Οἢ [ῥΡ]α1.7 Ζάεαρ. 130 Α. 
9. 566 27εζ, 11. 111, 36 (Ττϑηβ. νοἱ]. ἴ. Ὁ. 57). 4 (Οἔ Ριαῖ. 4ωες5., ΑΙ ἐδ. 
ὅ ΟτΥ, ““Ῥεξοδᾶῖλς ονογννθθηϊηρ [ἢ αὐτόσθησθ, ἡ Οὗ Φ7Ώ7}) Κ7177. 11. ἵν. ττο : 

εἰ Βαΐ γοῦν θαγὶ 15 ΟΥΘΤΏΤΩΘΩ ν] ἢ ΔΙΥΟΡΘΏΟΥ, 5ΡΊΘΈΏ, δηᾷ ρῥτ]ᾶθ,᾽" 
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ουΐ ἰο Ὀ6 ἃ [Ππτα Οὐ ψῃδὶ (δίμου, 1 6 μᾶνῈ ἃ βοὴ 0 
ΪΏ [ῃ6 δορί οἵ ἃ σδιίΐδιη Πα ταιηδίηθ δὴ Ποηδϑί δᾶ, 
Ὀαΐ ΓἈΠἸηρ Ἰηΐο [Π6 σΟΙΏΡΔΩΥ οὗ βοηλα οἴμου Ὀβοουηεβ ἃ βροοῦᾶ- 
[οἹ-ποίδίηρ, Μ01 πᾶς [ἈΊΠΟΙ βγιρυΔΥ δοοῦθα {πΠ6 ΘΑΠΠΟΓ 
ἰηϑίτιοίουΡ ὙΠ) ΠῈ ποί ταίμοι, 1ὶἢ ριορογίίοῃ 85 {Π6 ἈοΥ 
αρίθυιόγαῖθθ 1 [Π6 σΟΙΆΡΔΠΥ͂ ΟὗἩ {Π6 Ἰαίίει, Ῥαϑίουν τῆτες ᾿θατί- 
[6] ΡῬΎαῖθα ἀροὰ [Π6 ἰοσηθεγ Υγγἢδί [δἴῆθυ, διτηβοὶῖ ϑῃδιηρ 
ἴῃς βϑοοϊείν οἵ ἢῚ5. ον ΟΠ] ἄγθῃ, ἰ5 Π6]14 ἴο Ὀίαιηθ ἴοσ {ΠΕ ῚὉ 
ἘΔ ΏΒΘΥΘΘΘΙΟη5, 1 ΟἾΪΥ 8. οὐ ροοάηεθθ θ6. δϑίϑ Ὁ Π5Ππεα Ὁ 
Η τα νοι] ἤανε Ὀδδῃ 8 ἔδιγ ἰδοὺ ἴο ΔΡΡΙΥ ἴο ϑοοζαίθϑ : γγ88 
δ ριΠν οὗ δηῦ θᾶβ56Ὲ οοπάπος ὨπηβοῖΓΡ Τῇ 50 1εΐ Ὠίπη δα 5εΐ 
ἀονῃ 8ἃ5 ἃ ῆαγα, Ὀπΐ 1, οἡ ἴῃς οοῃίγαιν, ἢ6 ὩσνοΥ []οτεα ἴῃ 
ΒΟ ΤΙΕἰΥ ποτα Ὀερίπηΐηρ᾽ ἰο 64, ΒΟ ἴῃ [Π6 ἤδιὴς οὗ Ἰμπ5ι|ς6 15 
6 ἴο ΡῈ Πεϊά ἴο δοοοιηΐς ἴῸγ ἃ Ῥδϑθῆθθβ ΜΏΙΟ μὰ ποῖ 
Ιη. 1 ὃ 

Ι ρὸ Πιίῃεγ : 16. 5ῃοῦί οὐ Ὀδιηρ βΊ ΠΥ οὗ ΔΩΥ ΨΜΙΌΠΡ 
ΠΙΤη561{, Β6 58} {πΠ6 εν} ἀοϊηρδ οὗ οἴμοι ψι ἢ ἀΡΡτονδὶ, τεαθοῃ 
ΕΘ ἢ6 5ῃοι]α Ὀ6 Πε]ά Ὀ]δμηθνουίῆν. 7 Ιὐβίδη ἤθη : ϑοογαΐεβ 
γγὰ5 Ὑ611 αὐγᾶα ἰῃδὶ ΟΥα5 τγὰβ αἰϊδομῃθα τὸ Βα γάδηιϑ, 
ΔΤΆΤΕ ἴοο Παΐ 6 νγὰβ δηαἀδανουσηρ ἴο ἄδαὶ ὈΥ Ὠίτη δου (ῃ6 
ΤΙΔΠΏΘΙ οἱ ἰῃοϑε ϑηΐοηβ ἤοθα ἰοῦ 15 σϑύηδὶ οἵ ἴῃς Ὀοάνγ., 
τοῖα [15 δηάεανοῦγ ἣς ἐπδα ἴο ἀδίευ ἢπη, ροϊμεηρ οἂΐ μον 
ΠΡ τὰ] ἃ [Ὠηρ 1 ψα5, μον 11 Ὀεβεϊηρ ἃ τηδῃ οὗ Ποποῦγ ἴο 
ΔΡΡΌΘΑΥ 85 ἃ Ὀερρδι Ὀείοτε πῖτη οι ἢ Ἰονϑά, ἴῃ ψῇοθα αγεϑ5 
Ὧ6 ψουϊά (δῖ Ὀ6 Ῥύξοίοιιβ, αυεῦ ρει οηϊηρ ἔοσ βομιθίμίηρ Ὀδ56 
ἴο ροῖνε δῃηᾶ Ῥ8586 ἴο ρεί, 

Βυΐ ψῇθη [15 τεδαϑοηϊηρ 6] οὐ ἀδδαΐῦ δδῖβ δῃᾷ ΟἸΠΪ85 
ΤΟΙι56α ἴο ὈῈ ἰυτηθα 8516, ϑοοδίθϑ, ἃ5. [86 5[ουῦ ροθδ, ἰοοΐς 
Οοοϑϑίοη οὗ [86 ργέβεηοα οὗ ἃ ΠΟΪΘ σΟΙΏΡΘΩΥ δηᾶ οἵ Ἐπιῃγ- 
ἄθυητ5 ἴο τϑηλαῖῖς παι (85 ἀρρθαγθά ἰρ μῈ βυβογηρ ποῖ ἃ 

τ κ ᾿ ᾿ ᾿ Ἐ : ϑ 
5 1015} ΔΗ ΒΟΙΟΏ, ΟΥ̓ 6158. γῇ [ἢ15 ἄδϑιγα ἴο τὰ ἢ Ι΄ 561} ἀραϊηϑί 
Ἐλιγάδημαβ, Π|ὸ ἃ μετά οἵ ριρΊρϑ βούαριηρ ἀρϑίηϑδι βίο 65. 

ΤῊς Παίτεα οἵ ΟΠΠδ5 ἴο ϑοογδίθβ ἀοπθε1655 ἄδίεϑ ΠΌτη [815 
Ιηοἰἄδηί. Ἠδ ἰτϑαϑυγεα ἰἢ ἀρ ἀραϊηϑὶ ἢη, δηᾶ δῇεγνατγαβ, 
ΏΘη 6 γὰ5 οὔδ οἵ {π6 ΤῊ δηάᾶ δββοοϊδίθα τι ΟΠ ΔΥο]65 
85. {Π6 10 οἴδοίαὶ Ἰαρίνευ," ἢς ἔταιηθα [ῃ6 αν ἀραϊηδί ἰοδοβίηρ 

1 566 Ῥεΐον, ΓΝ] 1, τ (1 [16 βαῦηα ρεγβοῃ). 
2 Ταῖς, ““ Νοτηοίμοίθβ᾿ 566 Ζ]ολῖ, ΤΙ. ἢ. ὁ; Ὥξιῃ. γοθ. ΕῸΓΣ Οδατίοϊθς 

568 1,8. ς. ΖΦ γαζοςζᾷ, ὃ 6; Ατίβίοι. ῥοΐζ, ν. 6. 6. 
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{86 τί οὗ ψογάβ 1 τηθγοῖν ἔσο ἃ ἀδϑίσγα ἴο νυ] Π ϑοοταίθθ. Ηρ 
γγ85 δἱ ἃ 1085 ἴο ΚΗΟΥ͂ ΠΟΥ͂ ΕἾ56 ἴο δύ Βο] οὗ δῖπλ Ἔχοθρὶ ὉΥ 
Ἰενθ ηρ ἀραϊηβί Ὠϊτὰ [ῃ6 νυ ]ραῦ οἤαῖρα 3 ἀραϊηδί ΡΠ ΟΘΟΡΏΘΓΙΒ, 
ὈΥ ΜὨϊοἢ ἢς Ποραά ἴο ρῥτγεπαϊοα τα ψἢ [86 ρα ]ο. 10 νγ88 
ἃ οδαῖρε αἰ ππίουηδρα 85 τοραγάς ϑοοσζαίθϑ, 1 1 τηδυ πάρα 
ἔτοτὴ δηυίηρ 1 ον Ὶ Πραγά [411] ἴτοπὶ ἢ15 ΠΡ5 ΤΥ 56]Γ ΟΥ Πᾶνα 
Ἰεαγηΐ δροιΐ μη] ποτ οἴμεῖβ. Βαΐ [6 δῃϊτηὰβ οὗ ΟΥΔ5 Μὰ 8 
οἶδα. Αἱ {πὲ {{π ψῇεξη ἰμ6 ΤῊΙΓΓΥ σψάγα ραζηρ οἸΖΘΏΒ, 
ΠΙΡΉΪΥ ταϑρεοίδ!α οἰ ΠΖθηβ, ἰο ἀθαιίῃ ψῇο θβαϊθ, δα πῆθη (ΠΥ 
ΜΕΙΕ Ἐρρίηρ ΟἹ ΟἿΘ ΙΔ ΔΙ͂ΕΙ ΔΠΟΙΠΘΥ ἴο [6 ΟσΟΙΏΠΊ]55ΙΟῊ 
οὗ ογἴπηβ, ϑοοζδίεβ ἰεῖ 1811 δὴ οὐὈβοσνδίοηῃ: “1ἰἴ σπου Ὀ6 
5 ΠΠΟΙΘΔΕΥ εχίτδοσγαϊηδιυ 1{ [Π6 Κεαροσ οὗ ἃ μεγά οἵ οδίιε ὃ 
ὙΠΟ Μὰ5 ΠΟΠΕ ΠΌΔΙ (ΠΙΠηΪηρ δημα ᾿πρΡονε 5 ]ηρ Ὧϊ5. Οδ 16 
ἀϊᾷ ποῖ δάμη ὨϊτηβαὶΓ ἰοὸ 6 ἃ ΒΟΥΤῪ βοτί οὗ μοζάβῃγδη, Ὀαΐ 
[δ΄ ἃ ΤΠ] οὗ ἴΠ6 βίαϊβ. γῆο τχὰβ σοῃίηπ8}}ν ΓΙ πηρ δηᾷ 1η}- 
Ῥογευϑῃϊηρ ἰῃ6 οἰ Ζεη5 5ῃου]α ὩΘΙΠΘΥ 6 ἀϑμδπηεα ΠΟΥ δατηϊζ 
ΠΙΠ56ΙΓ ἴο Ὀ6 8 Β5ΟΥΤΥ 5οῖΐ οὗ σΌ]ΕΥ γὰθ ΠΟΤΕ ΘΧΙΓΔΟΓΤΟΙΏΔΓΥ 
511}. ὙΤὨΘ τϑιλατΐ Ρεϊηρ τεροτίβα ἴο [6 ρονϑυητηδβηΐῖ, ϑοοζαῖεβ 
γγᾺΒ ΒΌΠΩΤΔΟΙΩΘΑΩ Ὁ (Υ]85 δηα Ομ δηοὶθθ, ψο ρτοοβεαβρα 
ἴο Ροϊηΐξ οἂυξ δα αν δηά ἔοσθαάθ ἢϊπὶ ἴο σοήνουβα σι [Π6 
γοιηρ. “αβ 1 ὀρθὴ ἴο Ὠϊη),᾽ ϑοοΐαίεβ ἱπαιιγθα οὐ τῃ8 
ϑρθαίκου, “1ἢ σαβ6 ἢ6 [Ἀ1164 το υπηάοιοίδης (ἢ 61 σομλγηδ 5. ἸῺ 
ΔΩΥ͂ Ροϊηΐ, ἴο 845Κ ἴοσ δὴ βαρ δηδίίοῃ Ρ᾿᾽ 

“«(ὑδγίδιηϊν," [ῃ6 ὕνο δϑβϑεηϊθά. 
ΤΏδη ϑοοίαΐθβ: 1 δὴ ριθρδιθα ἴο ΟΡΕΥ ἴῃ6 ἰανῖβ5, θαΐ ἴο 

ΔνοΪα ἰταηθρυθϑϑίοη οὗ ἰῆ6 αν ἱῃτοῦρἢ Ἰρμοᾶησθ 1 περᾷ 
Ἰϑ πο Ιοη : 15 1 οἡ [Π6 Βιρροϑβιίιοη ἐπα {π6 τί οὗ ψογάς ἰβπαᾶς 
ἴο σοΙθοίη655 οὗ βίδίθιηθηΐ οὐ ἴο ἱποοισθοίηθβο [δὶ γοῦ ΟἹ 115 
δὈβίδιη τοπι 1 ἔοτ 1{ [86 ἔοσυχηθυ, 1 15 οἰθαὺ ψγὸ τησδί βίῃ 
το βρϑακίηρ σουγδοίϊγ, ας 1 (ῃ6 Ἰαϊίευ, ΟἿ Θμαθαν οῦγ 
5Π0οΌ14 Ὀ6 ἴο διηθηά οἵ βρεεοῆ. 

Το ψὨϊοἢ ΟΠ δτίοΙθβ, ἴῃ ἃ Εὖ οἵ ἰθρου, τοιοτίβα : [ῃ σοη- 
5] ἀθυδίοη οὗ γΟῦΓ Ἰρῃοσδησθ,, Θοοδΐθθ, 6 Ψ}}} ἤτδηγ6 [η6 ῥσο- 
ΒΙΡΙΠοη ἴῃ ἰαηρίαρα Ὀοιίοῦ βαϊθα ἴο γουγ ᾿ητ6] Πρϑησα: Μὰ [ΟΤΟΪΑ 
γοι ἴο ΠοΙ]α δὴν σοηνείβαίοη ἡ βαΐβοανεσ ΜΠ [Π6 γοῦηρ. 

1. 566 Ὁΐορ. 1δοσὶ. 11. ν. (.50ε7,). 
2. 2,6. τὸ τὸν ἥττω λόγον κρείττω ποιεῖν, “" οὗ τηδκίηρ' [86 ΟΙΒΘ ΔΡρθδῦ [8 

Ῥοίίοσ σαβα. ἡ ΟΣ, Ατὶϑὶ, Οὐομάς. 
8. 866 Ὁΐϊο (ῇσγϑ. Οχ. 43. 4 886 Ατβίοί, ὧἠε δοῤᾷ. ΕἾ. τ83 Ὀ7, 
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ἼΠεη ϑοοίαῖθα : ΤῸ δνοϊα 4}} διρίρυ υ (Π6 ἢ, οΥ [8 
ῬΟΒΒΙΡΠΠΥ οὗ τὴν ἀοίϊηρ δηγίμϊηρ εἶδα ἰθδὴ σψηδΐ γοὶ δΓῸῈ 
Ρἰεαβεά ἴο σοχητηδηᾷ, ΠΊΔΥῪ Τ δὶς γοῦ ἴο ἀδβῆηβ ὉΡ ἴο νῆδΐ ἀρθ 
ἃ Ὠυτηδη ᾿εϊηρ 15 ἴο Ὀ6 σοῃϑ ἀογθα γουηρὴὺ 

ἘῸΥ 7π8ὲ 50 Ἰοὴρ ἃ {{ὴὸ ((βαγοϊεθ δηβ γε) 85. Π6 15. 
ἀερθαιτοὰ ἤἴτοπὶ δἰτηρ ἃ5. ἃ τηϑῦοσ οὗ [μ6 (ουῃο!}, 1 5. ποῖ 
ανηρ αἰζαϊηθα ἴο 1ῃ6 τδίυσ νυ οὗ ψ]βοτα ; ΔΟΟΟΓΙΑΙΏΡΙΥ γοι 
.1 ποῖ Βο]α σοηγεῦβα ψΠΓ ΔῺΥ ΟΘ ὑη6Γ {Π6 ἂρα οὗ (Ὠϊτίγ. 

δόῶ, ἷῃ τηρκίηρ ἃ ῬΌΓΟΠα56. ἄνθη, 1 δηλ ποί ἴο δβδῖζ, 
Μαὶ ἰ5 (ῃ6 ῥτῖσα οὗ {π15} 1 [86 νϑῃᾶου 15 ὕπαϑὺ [ῃ6 ἂρὲ οἵ 
[Πϊτίγ Ὁ 

Οἦαᾳ. Ταΐῖ, [Ὠϊηρβ. οἵ [ῃαΐ βοτί : Ὀπΐ γοὰ Κηον, ϑοοζαίθβ, 
[παῖ γοῖ ᾶνα ἃ ΨΥ οὗ δϑίηρ χαθϑιίοηβ, ΘΠ 411 (μῃ6 ψὮ]]6 
γοι ΚΠΟΥ͂ ΠΟΥ͂ [6 τηϑίϊου βἰαηᾶβ. [1,δῖ 5 ἤανα ὯΟῸ (65.108 
οὗ ἰῃαϊ 5οσί, 

θῶ. ΝΟΥ ΔΏΒΜΟΙΒ ΟἸΓΠΘΥ, 1 ΒΌΡΡΟΒΟ, 1{ [86 πα ΌΪΥ σοη- 
σοηβ Μηδ 1 ΚΏΟΥ͂, 845, ἴοῦ ἰπϑίδῃσθ, ψοτα ἄοθθ (βδυοο5 
ἵνα ἢ οὐὁἨΘ ΜΝ ΠΕΓΙΘ 15 Οὐα5 ἴο 6 ἑουπα Ὁ 

ΟἿ γε5, οὗ σουτγ86, [Ὠίηρβ οὗ [δὲ Κἰηα (τερ! 164 (ΙΔ 110165) 
ΜΏ16 Οὐ5 δαᾶβᾷ : Βυϊ δ (06 ϑαὴθ {πὸ γοῦ δά 
Ὀειίεγ ἢανα ἄομε σι γουῦ 5ῃοειηδίκευβ, σδιρεηΐοιθ, δηά 
οΟΡΡδιβη 5.2 ὙΏεδθα τηιιϑὲ 6 ῥτγείυ ψὲ}} ἰτοάδθη ουΐ αἱ 
66] ὈΥ 1Π15 ἄτηθ, σοηβιἀοσίηρ (6 οἰτου]δι!οη γοὰ ἢᾶγὰ ρίνθη 
[Π6Π]. 

δός. Απᾶ 81 1 ἰο μοϊα ἀνᾶὺ οπὶ {πεῖ αἰϊθηἄαηῃΐ ἰορίο5 
8150----ῃς 7υ5ῖ, ἴῃς ΒοΙγν, δηᾶ ἰῃς κθὉ 

Μοβί δϑϑυγθαϊν (ἀμϑνεγεα (δ Ι1.165), δα ἴτοπλ ΠΟΥ ΠΕΓΒ 
ἴῃ ῬΑΥΓΟΌΪΑΥ ; ΟΥ̓ 6Ἶ56. 566 [πὶ γος ἄο ποῖ ἰθϑϑθὴ [86 ΠΌΤΟΥ 
οὗ {ῃ6 Πεγά γουτγβοὶε 

Τῆι [Π6 δεοχεῖ νὰβ οἵδ, ΤῊδ τοιηδηῖς οὗ ϑοοσαίθα ἀρουῦΐ 
{π6 οδί]α δα σοπλα ἴο {ΠΕῚΓ Θατβ, δηᾶ {μον σου]ά ποῖ ἔοτρῖνα 
([Π6 δυίμοῦ οὗ 1. 

ῬεΥαΡ5 ΘποΟῸρΡ ας Ὀξθη βαἰα ἴο οχρίδίῃ ἴῃς Κιπᾶ οὗ 
1ΠΕἸΤΊΘΟΥ͂ ΜΏΪΙΟΙ Παά 5 5ϑίεαά Ὀείμνεθη ΟΥα5 δηα ϑοοζαίεββ, 
Δηα {πεὶν ταϊδίίου ἴο οὔθ δηοίμβοει, Βυΐ 1 ΜΠ] νϑηΐστε ἴο 
τηδὶ ἰδίῃ (Παὶ ΏΘγΘ (Π6 δδοθοσ 15 ποῖ ρῥ]θαϑίηρ ἴο [πΠ6 Ρ0Ρ1] 

1 Τῆς Βουϊᾶ οἵ δέμαϊθβ.. ὅδε ὟΝ. 1. Νενιηδϑῃ, 9} οῖ. “4γ:σζοζ, ἴ, 326. 
2 ΟΕ ΡΙαῖ. αορρ. 491 ΑἹ; οδγηε. 22: Ἑ; Το ΟΒγγβ. Ο7. σ55, δόο Ὁ, 

πό4 Α. ᾿ 



᾿ΟΗ. τι. 8ὶ 30:44 ΟΕ ΑἸΙΒΙΑΘΕΚ ΑΝῸ ΡΕΒΙΟΙΕΘ 15 

[Ποτα 15. πο βἀποδίίοη. ΝΟΝ ἰξ οδῃποῖ 6 5] οὗ Οὐα5 δπα 
ΑἸοϊ δ αἄε5 ἰ(μαὲ ΠΕΥ δββοοίαίθα ἢ ϑΘοογαίθς θεοδιβα [ΠΘΥ͂ 
[ουπα πὶ ρ]δαβίηρ ἰο ποθ. Απά [ἢ15 15 τι οὗ ἴῃ. ψΠΟ]6 
ρΡετοᾶ. Ετοι [86 βτοῖ {Π6 1], εγεβ ψεγα ἢχεά οἡ [86 Βοδᾶϑῃ!ρ 
οὗἩ 186 5ἰαίβς δ5 {πεῖγ ἤηδ] ροὰ].. Ὀυπηρ ἰῃ6 πη οὗ {πε ῖ|τ 
πη οῦ ΜΠ ϑοογαίθβ {μετα ψεῖα πὸ αἰδβραίαηϊα μομὰ ΏΘΥ 
ΘΙΘ ΙΏΟΓΘ ΘΑΡΟΥ 0 ΘΠΟΟΌΠΙΕΙ [Πδη ῥτγοίοββαα ρο] ΠἰοΙΔη5. 

ΤῊΝ [ῃς 5ίοσυ 15 ἰο]ά οὐ ΑἸ]. ιαά69---Πον Ρείοσα [π6 ἂρ 
οὗ ὑψεηῖῦ Πα βηραρεοά Ηἰθ οὐῃ ριδγαάϊδη Ῥογίοὶθβ, δὲ ἐμδαξ {{π|6 
ὈΓΙῚ6 ΤΩ] 5Γ6Γ οὗ {Π6 5ίδία, ἰῇ ἃ αἰβο 55:0 σΟΠΟΘΓΏΙΗΡ Δ 5. 

“4... Ῥίοαβθ, Ῥεῆοὶθβ, σϑῃ γοι ἴθδοῦ τὴὲ ψηδὲ ἃ ἰδ 15} 
27. Το Ὀ6 5υτε 1 σδῃ. 
Αἴ. 1 5που]ἃ Ὀ6Ὲ 50 τοῦ ΟὈ] ρα 1 γοι νου] ἅο 80. 

Ομ 80 οἴβθῃ ἤιθαῖβ [86 δρίτποὶ “ Ἰαν- Δ! ἀϊηρ ἢ ΔρΡΡΠΘα ἴῃ ἃ 
ΠΟΙ ΘὨΓΔΤΥ 56η86 : γεῖ, [Ὁ 5. Π|Κ65 Π16, ΟὯ6 ΠΑΓΑΙΪΥ ΘΒ Υν 65 
τὴς σοτῃρ!τηθηΐ, ᾿ξ οη6 ἄορϑ ποῖ ἱΠῸ Ὁ ΜΠδΐ ἃ ἰδὺν 15. 

42». Ἐογίπηδίθν ἰθουθ 16 ἃ τον ΔΏΒΜΕΙ ἰὼ γουγ αΠῆ- 
οὐ] γ. Υἶου ψιβὰ ἴο Κποῦ ἡ μαὶ ἃ ἰδ 15)᾽ ΥΥ6|1, [ῇοϑθ ἃΓ8 
ἴα ΜΏΙΟΒ τῃ6 πγδ]ουγ, Ὀείπρ πιοὶ ἰορείῃεῦ 1ῃ ΟΘΟΠΟΪδγνθ, 
ΔΡΡΙουα ἃπᾶ δηδοῖ 8ἃ5 ἰο ψῇῃδί 1 15 τίρῃξ ἴο ἅο, δηᾶ ψῇδί 
10 15 τὶρῃΐ ἴο αρϑίϑίπ ἤοσι ἀοίηρ. 

“4. Ἐμπμαοῖ οὐ ἴπῸὶ Ὠυροίμεβὶβ (πδὲ ἰὲ 15 τὶρῃξ ἴο ἀο ψῇῆδί 
15 βοοά ὶ ΟΓ Το 4ο ψῇηδί 15 δα ἢ 

.}εγ. ΜΝ Βαΐ 15 ροοά, ἴο Ὀ6 5016, γουηρ 5117, χοΐ ψῃδὶ 15 Ὀδά. 
“4. ϑαρροπβίηρ ἴἴ 15 ποῖ {π6 τηδ]οσιν, θαΐ, ἃ5. ἴῃ [ῃ6 σδ58 

οὗ 8δῃ οἸ ραγοῆυ, [86 ταὶ πουγ, ΠΟ τηδεῖ δηα δηδοῖ [6 τι1165 οὗ 
σομάποί, ναὶ τα [Π656 Ὁ 

ἢ». μαΐενοσ 186 στα]ϊηρ ΡΟΕῦ οὗ ἰ(ῃς 5ἰαίε δῇεγ 
ἀο!Ρογαϊίοῃ δηδοῖίβ ἃ5 ΟὟ ἀν ἴο ἄο, ροε5. ὈΥ [6 πδῖηβ οἵ 
ἔατυ. 

44. ΤΏρη [ ἃ ἰγγαμί, μοϊϊπρ (ἢ6 οὨϊοῦ ρόνεῦ ἴῃ {86 
βἰαΐθ, δημδοίβ γι]65 οὗ οοπάποϊ ἴοὸσ (π6 οἰ Ζθη5, αἴ [Π656 δπδοί- 
τηρηΐβ αν ἢ 

46εγ. Ὗε5, δηγιηρ ΜὨΙΟΝ ἃ ἱἰγιδηΐ 85 Ὠεδα οἱ [Π6 5ἰδίθ 
Θηδοῖβ, 4150 ρὍΘ5 ΌΥ [Π6 πη οὗ ἰδ... 

ΔΑ. Βαῖ, Ῥειοΐθϑθ, νοίθηοθ δηάᾶ 1] 655} 655----Π Ὁ ἀο 
ἄεῆπο {πο [5 1 ποῖ ΜΉΘ ἃ 5: ΓΟΏΡΘΙ ΤηΔῃ ἰοΓΟῈ5 ἃ ΜΘΑΪΚΟΥ 
ἴο ἄο ψηδΐ βϑθϑῖῃβ τίρῃξς ἰο δίπγ---ποῖ ὈΥ̓͂ ρειβδυδβδίοη Ὀὰϊ ὈΥῪ 
σου] Κϑίοη ὃ 
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27. 1 5ῃου ἃ 58 50. ᾿ 
Ἄς. Τὶ πουϊά βϑϑῆὶ ἰο ἰο]]ον (δὲ 1 ἃ ἰγτδαηί, σιμουΐ 

Ρεγβϑυδάϊηρ [ῃ6 οἸΏΖοηβ, ἀσίνεβ ἰμ6 ΠῚ ΌΥ βηδοίμηεηΐ ἴο ἄο οεῖ-ς 
ἰδῖῃ {Π1ηρ5,---τί δὲ 15 Ἰδν] 6551} 655 ἢ 

7. οι δῖα τὶρῃΐ ; δηῃᾶᾷ 1 τείγταοί [ἢ6 ϑἰαίθηχθης {παῖ 
ΓΕΔ ΘΌ 65 ρα556α ὈΥ ἃ ἰγγδηΐῖ σι ουΐ ροιβαδϑιοη οὗ [ἢ6 ΟΠ ΖΘῺ5 
416 αν. 

ἄβ Αμᾶ νῆα οὗ τηβαϑατεβ ραβϑβϑεᾶ ὈΥ ἃ τηϊπουῖυ, ποί ἈΥ͂ 
ΡΘΙΒΙΔΒΙΟ οὗ (16 τπλδ]ουγ, θὰ 1 [86 Ἔχϑύοῖβδα οὗ 115 ῬΟΎΘΓ 
ον ἢ ΑΥὅ Μ6, ΟΥὁ ἃ16. ὰ ποῖ, ἴο ΔΡΡΙΥ 1ἢξ δίτῃ νἱοΐθησα ἴο 
ἴπ656 Ὁ 

27. 1 [1 [μὲ δηνίῃιηρ ΠΟ ΔΠΥῪ ΦΊΘ οτος ποίου 
ἴο ἄο ψιμους ροιβαδβίοη, θίμοΥ Ὀγν δηδοηθηί οὐ ποῖ, 15 
γΊοΙθησα ταῖμεσ ἤδη 1ανν. 

“44. Τὸ ποιὰ 5βαὰ ἰῃδὶ δνεσυίβιηρ ἡ Ώ]Οἢ [ἢ6 ΤΔΊΟΓΙΥ, 
ἴῃ [6 Εχϑσοῖθα οὗ 15 ῬΟΎΘΥ ΟΥ̓ΘΥ [06 Ῥοβϑθϑϑοῖβ οὐ ψϑδ ἢ, δηά 
νη Πουῦΐ ρουβαδαϊηρ [Π6Ππ|, σἤοοβα5 ἴο δηδοῖί, 15 οὗ ἰῆ6. πδΐυγε οὗ 
νιοΐδηςα ταῖμεγ (ἤδη οὗ ἰὰν ἢ 

Το Ὀὲ 51ε (δηϑνεσεα ῬΕΙΟ165), δάδίηρ : Αἱ γοὺγ δρθ, 
6 ΜΕΙΓΕ ΟΙαν Γ παπᾶς δὶ ϑσῃ 4ΌΙΡΌ]65 οὐτβαῖναθ, [ΙΓ νὰϑ5 
7δῖ 5 Οἢ ΒῸΡΕ 6.165 ψ ΏΙΟἢ ψὰ ἀϑεα ἰο ρῥταςί56 οὔσ ψ|5 ὑροῃ ; 
85 γοιι ἄο ποῦν, 161 τηϊδίακα ποῖ, 

Τὸ σ ΒΟ. ΑἸο ίδάδς τερ]ἰθᾶ : ΑὮ, Ῥεηοὶαθ, 1 ἄο νίβῇῃ 
ΜῈ οοὐἹᾶ αν τηδΐ 1 ἰἤοβα ἄδγϑ ἤθη γοὺ ψΈΓῈ δ ὑΟῦΓ 
οἰενεγαϑί [ἢ 5ΌΟἢ τηδίζεῦϑ. 

ΕἸ], θη, 85 Β0οὴ 85 ἰῇ Ἂἰβϑιγθα βΡΟ ΟΣ ΟΥ̓ΟΥ (δα 
. ΡΟ] οἰδηὴ5. οὗ [ὴ86 αΑΥ β6ειηθαῖ ἴο Ὀ6 δἰίαϊηθα, Οὐας δηά 
ΑἸοϊ θα δ5. τὰτηβα {πε ῖγ Ῥ8ο κα οὐ ϑοοιδίθβι ΤΏΘΥ ἰουπηα ΠΪ5 
βοοῖθίν ππδίγαοῖνα, ποῖ ἴο 5ρεᾶκ οὗ 186 δηπογαηοε οὗ Ὀεϊηρ 
οτΟ55-α Ὁ ϑ] οη θα οὐ [Π6ΙΓ Οὐ 5ῃοσίσοιηϊηρβ. ἘΕΟΥ ἢ [Π6Ὺ 
ἀδνοίεβα {Πϑγηβοῖναβ ἴο {πό88 δῆδιγϑ οὐ δίαϊε θαϊ ἴῸΥ ψ ὮΙΟἢ (ΠΥ 
που] ΠϑνΘΥ ἤᾶνα σΟΙΘ ΠΘΑῚ Ὠϊπ δ 8]]. 
, Νο; ἴξομῃδ ψου]ά 5βεῖς ἴο 566 {γτ6 σοϊηρδηϊοηβ οὗ δοοζαΐθϑ, ᾿ 
Ὅη6 τηπβὲ ἰοοῖς το (το, δηα ΟΠΔοσθρθοῃ, δηα (μδογβοσζαίββ, ἴὸ 
Ἡεσορβεη65, ἴο ΒΙμητηα5 δηα (6065, ἰο Ῥῃδεάοηαδβ δηα οἴμοχσ, 
ΜὯΟ οἰυηρ ἴο Πΐπι ποῖ 0 ἜΧοαὶ ἴῃ [86 τῃείοσϊς οὗ [Π6 Αββο ον 
οΥ ἴῃε Ἰαν-οουτίβ, θαΐ ἢ [Π6 πΟΡ ΟῚ δι ἴοη οὗ δἰἰαἰπίηρ ἴο 

1 Ἐὸὺν ἴμεβ8 {πι|6 [ὉΠ] νγεῦβ, ἔδυ το τι5 ἴθ (86 ρᾷρὲβ οἵ Ρίαϊο (Ογέζο, 
“42οἱ., Ῥάαφάο, εἴς.), 58ε86 (οβεῖ, ὥγος. Χορι., αιὰ Ὀείον, Ἱπάρϑχ, 
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ΘΟ ῬΘΔΙΥ ἀπ σοοά]η685 οὗ 50] 85 ψου]ά ἐπα ]Ὲ ΤΠθηι ἰο 
αἰβοῆατρε [Π6 νϑυίοιιβ ἀπί165 οἵ {6 ἴο ἤουβα δηῃᾶ ἴδτηνυ, ἴο 
ΤαΙαίνε5 δηα Πση5, ἴἰο [Ἐ]]ον- ΟἹ ]Ζο5, δα ἴο {6 5ἰαΐε δὲ 
ἰατρα. Οὐ [8888 ἰγὰβ [Ὁ] Οσευβ ποΐ ομβ ἴῃ σοι οΥ ο]4 ἂρ Ψὰ5 
ΟΥΘΙ ριΠγ, ΟΥ Τπουρῃϊ ρα] γ, οἵ σοτητα {ΠΠρ’ ΠΥ Εν] ἀδεά. 

Ὁ Βαϊ [ΟΥ̓ 811 ἰδεῖ," [88 δοοίβει 1ηβϑίβ, “" ϑοογαίθβ ἰδαρῃμξ 
ΒΟῺ5 ἴο ΡΟ σΟΠΕΠΙΊΘΙΥ ΟἹ {ΠΕ ῚΓ ἰαίμεις ΟΥ̓ ρεουβιδάϊηρ ἢΪ5 
γοπηρ᾽ ΠΠΘ 5 [πα 6. οου]ά τααῖίτα [Πθτὴ 56 Ὶ ἤδη ἘΠΕῚ 51165, 
ΟΥ̓ ΟΥ̓ ροϊηϊηρ οὐ {παὺ [ἢ αν δἰ] ονγεα ἃ 50 ἴο 5116 815 ἐδ εὺ 
ἴου δρειγαίίΐοῃ οἵ τηϊηά, δῃά ἴο ἱτρτίθοῃ. ἢϊπη, ΒΟ Ιεραὶ 
ΟΥ̓ΔΙηΔηοα. Ὧ6 ραΐ ἴῃ δνϊἄάθηος ἴο ρῥίόονυβ {πδἴ 10 τηῖρῃῦ Ὀ6 ψῈ]]} 
ἴον {Π6 ψ βου ἴο Πρ τ5οη {Π6 τότε Ἰρποτδηΐ,᾽ 

το ΝΟΥ͂ ΨψΠηαΐ ϑοογαΐθβ ἢεϊὰ ψαβ5, μαΐ 1 ἃ τῆϑδῃ τηδΥ ΜΠ 
75010 6 ̓ποδτοθσαῖα ΘΠΟΙΠΕΥ ΤῸ ΠῸ Ὀοίου οδῖ156 [8 ἃ [ΌΧη} οὗ 
ΟΠ ΟΥ̓ Ἰρῃογδῆσθ, [ἢ15 ϑάτὴβ ρεύβοῃ σου ]α ποί 5017 σοτηρ] δίῃ 
1 δ 1ἢ Ὧϊ5 [τ ΜΈΙΓῈ ἱκορὲ 1 θοηαβ. ΟΥ̓ 15 ΒΌΡΕΙΟΥΒ ἴῃ Κηον- 
Ιεᾶρε ; δηᾶ ἴο σοῖμξ ἴο [ῃ6 Ὀοϊζομη οἵ βϑοῇ απ Θϑ.]Οῃ5, ἴο 615- 
ΟΟν ἰμ6 αἀϊδδγθηος Ῥεΐνθεη τηδάηθθθ δΔηα Ἰρῃοδῆσθ ΜᾺΒ 
ἃ ῬΙΟΌΪΘα ΜὨΙΟΐ ἢῈ ψα5 ρεγρεύπδ!ν σουκίηρ αἴ. ἘΔ[Π5 οριηϊοῃ 
ΟΔΙΠ6 ἴο [ἢ15: ΤΕ ἃ πηϑαπῃηδ ΤΩΔΥ͂, ἃ5 ἃ Τηδίου οἱ δχρβαιϊθηοῦ 
ἴο Ὠίτηβ6!  δῃᾶ ἢϊ5 πιθηαβ, 6 καρ 1 Ῥγβθοῦ, 5ΌγοΙν, ἃ5. ἃ 
ΤηΔίΓοΥ οὗ 7ι5ῖ106, [η6 τῆϑῃ ψγῆο Καονβ οὐ γηδὲ Πὰ ουρῆξ ἴο 
Κηον 5μοι4 ΡῈ σοπίδῃξ ἴο 51 αὖ {πΠ6 ἔξει οἵ ἴποϑθα πο Κηον, 
Δηα Ὀδ ἰδαρῃϊ. 

Βυΐ 1 νψὰϑ ἰῃὴ6 τοϑὺ οἱ {61 ΚΙ δηα Κη, ποῖ δι 6 Ὁ 
ΟὨΪγ (Δοσοταϊηρ' ἰο {Π6 δοοι561), ποῖ Θοογαίθβ αἰβμοπουχζεα 1η 
[πε δγββ οὗ 15 οἴτο]α οἵ [Ὁ] ννοῖβ, γε ἢδ 5814 [μα “τῆς 5. 
ΤηΘῊ ΟΥ̓́Τ 6 Ππἰραηῖ ἄοο5 ποὶ ἀοσῖνα δϑϑιβϑίϑησα ΠΌΙΣ 15 σαϊαίνϑο, 
αΐ τότ ᾿15 ἀοοίου ἴῃ [6 οὔθ οδϑ86, Δη6 ἢ15 ἰθραὶ δαυίβου ἴῃ [ῃ6 

᾿ οἴμοι." “Τβθίθη βατίῃευ ἴο Ὠ15 ἰδηρπαρα ἀρουῦΐ ΠΊΘη 5, 5805 [Π6 
ΘΟΟΌΒΟΥ : “ΟὙΥ̓μδὲ 15 ἰε ροοά οὗ {πεῖν Ὀεϊηρ ΚΙΠΟΙΥν ἀϊσροβαά, 
ὉΠ1655 {Π6ν οδῇ Ὀ6. οὗ βοῃῖα ρύδοίϊοδὶ 86 ἴο γοῦ ἢ Μεῖξ 
ϑοοάηθθα. οἱ ἀϑροβιοῃ 15 ποίϊδιηρ; ποθ ΟὨΪΥ δὲ ουτῃν 
οἵ μΒοποῖιῦ ῺΟῸ σοι ]π6 τ] ἢ ἰῃς Κηον]εᾶρσα οὗ ψῆδέ ἰς τὶρῆξ 
τῆς δοῦν οὗ Ἄχροπηάίηρ τ 8. δηα 50 ὈΥ Ὀτηρίηρ (ἢ6 γοπηρ 

1 586 αἴ2οΖ. δὸο; Ατῖϑί, Ομοιάς, τ4ο7, ψβεσα Ῥῃεία!ρριᾶθο “" ἄταρβ Ηἰσ 
[ἰοῦ ϑίγαρϑίδαες [γοσρἢ ἰῃ8 ταΐτο,᾿᾽ 2 56α ἀτοίθ, 22. (. ν. κ535. 

8. Ὁ ὙΒαο. 1, 6ο. ῬῬεγίοῖθς βαγϑ, ““Ὑδὲ 1 ψ] ἢ ψνῃοτα γοῖ 8΄Θ 50 ΔΩΡΥΥ 
νϑηΐαγα ἴἰο 580 οἱ ταγβ6 1, ἔμαῦ 1 ἀῖὰ 85. σαρθῦθ]α α5. ΘΗΥ͂ Οὔ οἵ ἀδνίβίηρ'᾽ δηά 
δχρίαϊηΐηρ' α βοιπα ρο]ίον. "᾿----οννϑίι. 

ΝΟΙ,. 111- 1] ς 
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ἴο Ἰοοῖκ προ ὨΙΠβο]Γ ἃ5 ἃ ΒΡ δ νεΙν 156 ῬοΎβοη οΙΠοα ψ] ἢ 
Δ ΘΧΙΓΔΟΓΑΙΏΔΙΥ σΔΡΘΟΙΓΥ [ΟΥ τηδϊίηρ ΟἰθΥς 156. α]50, 6 50 
ψοΥκοά οὐ [ῃ6 ἀϊθροϑιίίοηβ οὗ ἴῇοβα Ὧο σοηβοτίθα ΜΠ πὰ ὁ᾿ 
τῃδ΄ ἴῃ {ΠΕῚΓ δϑίθοια τῆ6 τοδί οὗ [6 σου] οομπμηίθα ἴογ ποιῃίϊηρ 
ὈΥ ΘΟ ρΑτθοη 1 ϑοογαίαβ. β 

Νον 1 δάτγηϊζ {μ6 ἰδηρῦαρα δρουΐ (δι ε5. δηά [δε τεϑί οὗ ἃ 
τη 5 το δίίοηβ. 1 σδῇ ρὸ ΠΕ , δηα δα α βοῖηξ οΟἴΕῚ βαυηρϑ 
οὗ ἢϊ5, {παΐ “πῆρ [86 509] (ΜὨ]Οἢ 15 ἀίομε [ῃ6 ᾿ηανν 6] Π]1ὴρ᾽ ΘΕ ΠΙ1Ὲ 
οὗ 1 [6]Π ρθη 66) 15 ροηα οὐΐδ Οἵ ἃ τηδῃ, Ὀ6 ἣξ οὔ πδαγεϑὲ δηά 
ἀδαγθοὶ ΠΠἸΘηα, μὰ οδιτν {(Π6 Ῥοαγ ἴοσίῃ δηα θα τ οὐἱ οὗ 
βρῆς.) “Ῥγθῃ 1 118, Π6 ϑεα ἴο 5840, ““Εδοῇ οὗ τ15 15 τεδαν 
ἴο ρετξ στ ΔΩ ροχγίοῃ οὗ ἢϊ5 θδϑὺ ροβϑεϑϑι ----ίο ψ]ΐ, ἢ15. ΟΏ 
Ὀοάγ---ἰ ἢ 6. ιι56 1655 δῃᾶ Ὁηρτοπίαθ]θ, Ἠδ 1} τοηονα 1ἴἱ 
ὨΪΤΏΘΟΙξ, ΟΥ ΒΌΠΕΥ ΔΠΟΙΠΕΥ ἴο ἄο 50 ἴῃ δῖβ βίεδα. ΤΠῈ5 Τηθη 
οαἱ ΟΥ̓ [ΘΓ ΟὟ ὨΔ115, ἈΔΙΓ, ΟΥἨΆΘΟΓΙΏΒ; [ΠΟΥ ΔΙΙΟῪ ΘΌΓΡΘΟΙΘ 
ἴο οαξ ἀπά οδαυίουῖδα πε, τοί ψιπουΐ ρϑῖη5 δια δοῆθ5, δῃάᾶ 
ΔΙ͂Θ 50 ρτϑίθῃι ἴο {Π6 ἀοοίοι ἔοσγ 15. εν σας ἰπδΐ (Π6ΥῪ ἐατΠοΥ 
σῖνε Ὠΐ ἃ ἴξβ. ΟΥ δρϑίῃ, ἃ τῆϑῃ αδ]δοίβ [ῃ6 ϑρτ16 ἤοτῃ ἩΪ5 
ΤΟ ἃ5 ἴδ᾽ 85. Ῥοββϑίθ]α. ὙνὴγΡ Βεοδιιθα ἰ 15. οἵ ΠΟ τι88 
ΜῊ] 1 δἴαγϑ ΜΠ ΠΙὴ [Π6 ογϑίει, Ραΐ 15 ἀδίγτηθηΐα] γαίμοσ." 

Νον ΟΥ̓ [ἢ656 ᾿ῃηϑίδηοϑϑ Ὧϊ5 οὐ]θοῖ νγὰ5 ποῖ ἰο ἱποιϊςαία [ἢ6 
ἀυΐγ οὗ Ὀυμγηρ ΟΠμΘ᾿5. (ΔΙΠΘΥ δἰῖνα οὐ οἵ ουὐϊηρ ΟἸΘ561Ὁ το 
θ115, αὶ ἰο 5ῃον ἐμαὶ ἰδοῖκ οἵ 1πἰθ]Πρθῆσα τηθϑθ ἰδοῖὶς οὗ 
σοῦ ;2 δηᾶ 50 ἣθ οδ] θα ἀροΩ 15. ΠΘΔΥΟΥΒ ἴο Ὀ6 8.5 56 5106 
ΔΩ Ὁ56 11] δ5 ἸΘῪ σου] Ὀ6, 50 μαῖ, Ὀ6 10 [ΔΊ ΠΕΣ οὐ τοίου οὐ 
ΔΏΥ ΟἿΘ 656 ὙΠΟΒ6 δβϑίθοιῃ μῈ που] ἄσβεγνο, ἃ πηδη 5μ οι 4 ποῦ 
᾿πιρ Ὠἰτη56 1 1ῃ οδΥθ 685. δαὶ οοηϊθηΐ, ἰΓυβηρ, ἰο τλϑτα το δίϊου- 
51, Βαϊ 5ἐγῖγε ἴο 6 5661) ἰο ἰῆοβα σῃοβα δϑίθομι ἢ6 οονοίδά. 

Βαυΐ (ρυύδθβ [Π6 δοσι56 7) ΟΥ̓ ΟΔΙΈΠΙΠΥ ΟΠ] ηρ (ἢ6 τηοϑί 
ἸΠΊΠΊΟΤΑΙ ῥαϑϑαραβ οἵ [ὴ8 πηοϑὲ ἰδηηοι ροείβ, δηά τἰϑϊηρ 
[δῖ ὃδ5 δνιἄθηοθθ, ἢ6 ἰδαρηΐ ΠῚ5. δϑϑοοϊδίθα ἰο ΡῈ θυ]Ἱάοοις 
Δι ὑγγϑηηῖοδὶ : [Π6 Ἰπ6 οὗ Ἡ 6βϊοά ὃ ἴῸΓ ἰηϑίδῃησε---- 

Νο ΨΟΥΙΚ 15 ἃ ἀἴβρταςα ; 5]Δοζηθ55 οἵ ννουΐς 15 {πΠ6 ἄϊσρτδοε--- 

“τηξογρτγείθα," ϑαγ5 [Π6 δοσίιβευ, “ΟΥ̓ ϑοοζαίθβ. δ5. 1{ [ῃ6 ροεοί 
ΘΠ] 6 α ἸΡΟΩ 115 ἴο δϑίδι ἢ ΠΟΤῚ ΠΟ ΜΟΥ Ὑ]οΪκ ἃ ΟΥ̓ ἸρΏΟΒΡΙΘ : 
ἄο δνεγυτϊηρ᾽ ἔοσ [ῃ6 5646 οὗ ρϑίη. 

1 566 Ατίϑίοι. ᾿ξ ζά. Ξπμώ, νἱϊ. τ. 
2. 2,6. "" τοῦΖϊε55 αι τρογέζεδ5 τα ΒΥ ΠΟΡν τι ιι5.᾿" : 

8 γγχογᾶς αγι Ὅαγς, 300 Ἦργον δ᾽ οὐδὲν ὄνειδος. (ΙΓ. ΡΙΑαι. Οΐαγηε. τό5 6. 
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ΝΟΥ ΜΏ16 δοοίαίαα ου]α ᾶνα δ ταῖν δαμη64 τῆς Ρῥτο- 
ῬΟΒΙΠΟΩ5 μα “1 15 ἃ ὈΪ βϑίηρ δηᾶ ἃ ῬΡεηεῆϊΐ ἴο ἃ τηϑῃ ἴο Ὀξ ἃ 
ΜΟΥ ΕΙ," δηά ἰῃδΐ “δ ἰαζὺ 4ο-Πποίῃϊηρ 15 8 ρεϑι!]δηΐ ἐν]]}, [Π δῖ 
“ΤΟΥ 15 ροοῦ δηᾷα [ἀ]6η655 ἃ οὔ156,} {πη6 απθϑίομ 8γ1568, 
ψΏοΙ αἸ4 Πα τηρδῃ ὈΥ Μουκοῖθ ἢ [ΙῺ 15 γοσΔΌΌ]ΔΙΥ ΟὨΪΥ [ἢ 568 
ΜΕΥ ροοά ψογκιηθη Σ ὯἼῸ ΜΕΙῈ δηραρεάᾶ οὐ ροοᾶ ψ ΙΪ ; 
ΠΙσοΙ5. δῃα σϑι]6Υ5 δη4 οἰποῖθ Θηραρεα ΟἹ ΔΠΥ ΟἾΠΟΥ ᾶ56 
Δηα ταϊηοῖ5 Ὀϊιϑίηθ85 Ὧ6 ϑιριηδίϑεα δ5 (6 “1α]ς ἀτοηθϑ ἢ; 
Δα [το] [ἢ15 Ροϊηΐ οἵ νἱεὲν ἴῃς. σποίδι!οη ποτ Ἡϑοα 15 
ὈΠΙΠΏΡΘΔΟΙΔΡΙΕ---- 

Νο ψοτῖς 15 ἃ αἸβθυδοα ; ΟὨΪΥ 1416556 15 ἀἰβστδςθ. 

Βευΐ ἔβοτα νγγὰ5 ἃ ρββϑᾶρα πομη ἩΟΙΆΘΙ 3 ΓῸΥΓ ΘΥΕΥ Οἡ [5 1105, 
85 186 δοοίβοὺ (6115. πι5---ἰῃθ ραβϑϑαρὲ ΜΏΙΟ 5805 σΟΠΟΘΓΏΪηΡ 
Οαγϑβει5,. 

Δ μδἱ ΡῥΥΙΏς6, ΟΥ̓́ΤΠΔ ΟΥὨ Ὠ8Π16, 
Ης ἰουμα Ηιρης-οἹν, ἢ6 ψνου]α ταϑίγαϊη ἢ ψοτγας οὐ σϑῃίδϑί 

ὈΙδιηδ : 

« (φοοά 511, ἴἰ {5 ποῖ γοιῦ ἴο Ηγν, ΟΥ̓ ἴτε 85 οὔβ δἴἋ διά, 
Υου 5Ππου14 τοί ΟἿΪΥ δίδύ γουτσϑοὶῖ, αἱ 56ε6 {Π6 ῬξΟΡΙΘ ϑἰαγεα." 

ΤΠὰ5 ἢς (6 Ῥαϑδί ϑδοχί υϑ'α ; 1η6 νοῖϑί, γοβα ϑριτ5. Ὀγαῖζα ουΐ ἴῃ 
ὩοΐΪ56,8 

Ης ουάρο!! α Ἱ ἢ ῖ5. βδοαδρίγο, σομ]ά, δηᾶ βαιά, “ δίαν, νγείοῃ, ΡῈ 
5111], 

Απηά φαΐ τὰν Ῥείίειβ ; ἴοι αὐτί Ῥδ56, δῃά Ἰθοϊἢ 12 ρονγοῦ δῃᾷ 5111] 
ῬοοΥῦ δῃά πηννογίην, νιτουΐ Ὡδηλε [ἢ ΠΟΙ] 56] ΟΥ 1 νναῖ,} 
Ὗν6 πλυϑί ηοί 411 "6 Κιῆρϑ. 

ΤῊΘ δοσιι5θ. 1ΠΓΟΥΙῺΒ τι5 [πα΄ Θοοζαίεϑ πη ογρτγείθα [2656 1165 
85 ᾿πῃοπρῇ τπ6 ροεῖ δρρτονβα [86 ρίνίηρ οἵ Ὀ]Ϊον5 ἴο ΠΟΙ ΠΠΟΠΘΥ5 
ΔΩ ῬΟΟΙΓ ἔοικ. ΝΟΝ ΠΟ 50ὁῸῇ τϑιηδιῖς γγθ ΕΥ̓Ε τηδάθ ὈΥ 
Θοογαίθα ; ΜΏΙΟΣ πα εδα ψοι]α πᾶνα Ρεξη ἰδηίδαπιοῖιηΐ ἕο τηδ1η- 
ἰαἰηῖηρ μαῖ 6 οὐρῇξΐ ἴο ΡῈ Ὀξδαΐίδῃ Βιηθ6 1]. ὙΥμαῖ Ὡς ἀϊα 580 
γγὰ5, ἰῃδαὺ ἴποθ6 πὸ ψΕΙῈ 56 Ὁ] ΠΕΙΓΠΕΓ ἴῃ ψογα ΠΟΥ αεΕα, 
ὙΠῸ ΜΕΙΘ ἱποΡΘ 16 οἱ τε ἀθυιηρ᾽ αϑϑιϑίδησα 1 {πηὴ6 οὗ πξεά ἴο 
[86 ΔΙΤΩΥ͂ ΟΥ̓ [Π6 5ἴδίβ. οὐ 106 ρϑορὶβ 1.561 θ6. [ΠῈῪ ΠΕΥΘΥ 50 

1 566 Ῥεΐον, 111. ἴχ, 9, Ρ. ττι. 2.76 11. 188 [01]., τ90 [01]. (5σο Ομβριλμβῃ). 
85. Τὰι. ““Βαΐ ννδίθνεσ πλδῇ οὗ [Π6 Ρ6ῈοΟρὶβ 8 βᾶὺν δῃηᾷ Ι͂οπη6 Ηἰτὴ ϑῃμοπίΊηρ,᾿᾿ 

--ἸΝ. Τιεδῇ. ἼΝ 
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ψ δ] ῃγ, οαρῃξ ἰο 6 τοϑίγδ! 64, Δηα Ἔβρθοίδ!]ν 1 ἴο ᾿ἱποδρϑο ΕΥ̓ 
ἴμεν δα ἀβα δῇτομῃίοδνυ.. 

Α5 ἴο ϑοοαῖεβ, 6 νγἂβ [ῃξ νεῖν Ορροϑιῖα οἵ 4811 [}15---ς 
γγὰ 5 ὈΪΔΙΏΪΥ ἃ Ἰογεῦ οὗ πε ρβορίβ, δῃά ἰηεεά οὗ 41] ταδῃϊοί ηά. 
ΤΠΟῸΡΏ ἢ δα τὴν δγάθηϊ δατα τ θ Δ οηρ ΟἸΖΟῺ5. δηά 
ΒΕ ΔΏΡΕΙΘ ΑἶΚο, Π6. ὭΘΥΕΙ ἀειηδηοα ΔΗΥ͂ δα ἴοσ ἢΐθ. 500 Εγ 

᾿ οΙᾺ ΔΗΥ͂ οἤδ,ἷ Ὀθΐ Ὀοϑίοπνεα Δρυπἀδη ΠΥ ΠΡΟΙ 411 ΑἸ1Κα οὗ [ῃς 
ΤΙΟἢ 65 οἵ Π15 5011]---σοοα [Πίηρϑβ, ᾿πἀεεά, οὗ ψῃϊοῇ Παρτηθηΐβ 
δοσορίεα ρτϑίβ δἱ 15 ἢδηάς ψεσὰ ἰαΐκθη δηα 5ο]α δ ὨΙρ Ῥυο 65 
ἴο {Π6 ταδὶ οἵ 16 σουητη ην ΟΥ̓ 5οῖη6,32 γῆο ψεα ποῖ, 85. 6 
νγ85, ἰονεῖβ οἱ {Π6 ῬΕΟΡΙΪβΕ, βίποα ψ]ἢ [Πο586 ΠῸ Πδά ποῖ ΤΌΠΟΥ 
ἴο φῖνα ἴῃ τείατῃ (ΠδΥ τεπιβεα ἴο αἀἴβοοιτθαε. ΒΒαΐ οἱ ϑοοζαίθϑ 
ΡῈ 1 βϑαϊ4 [ῃαῦ ἴῃ [6 ὄγεβ οἵ {π6 ποῖα μου ἢδ6 τοῆροίθά 
ΙΏΟΥΘ ὨοηΟΌ͵ Οἱ {πα 5ἴδία δηά ἃ τ οἤοΎ 156 [ἤδη νοῦ 110 }45,8 
ΠΟΘ6. ἴϑιηθ 15 ὈῬιονουαὶ, σῃθα οὐ 1,δοβάδϑριηοηῃ. [1689 
[εαϑίβα δῃμα βηϊογίαιπθα [ἢ ἰΟγεῖρῃ ταϑιβηῖβ ἴῃ Τδοεα δα ῃΊοη 
δἰ ἴὴξ ἀυσιηηορδεάϊαα ποδὶ μη ἀβουηθῖγ. ϑοογδίεβ ρᾶγα ἃ 11{6- 

. ἔπε ἴο ἐπε ουρουτίηρ ΟΥ̓ ἢἴ5. ϑαρϑίδησε ἴῃ {ΠῈ 58.806 οἵ τῇς 
στεαῖεδι Ὀδηεβπίβ Ὀαϑίονεα οὐ 811 ψῆο οδγεά ἴο τεοεῖγε τῇδ. 
Τὴ οἴδοὺ ψοζάᾶς, Β6 τηδᾶδθ ῃοβϑὲ ψῃο ᾿ἰνϑα ἴῃ ἢΐ5 βοοϊείγ Ὀείζευ 
Ιη6η, δηἀ 5εηΐ [Πδπὶ οἡ [ΠΕ], ΨΑΥ τα]οϊοϊηρ. 

ΤΟ 20 ΟἴΘΙΓ σοῃοϊπβιοῃ, ἐΠπουθίοσθ, οδῃ 1 οοῖηθ αΐ {ἢδὶ, 

ΟΒαίηρ 850 φορά ἃ πΊδῃ, Θοογαίθϑ γγὰ5 ΟΥΓΏΙΘΥ ἴο πᾶν τϑοαινθά 
Βοηοῖι το {ῃ6 βδίαϊα [ἢδη ἄβαίῃ. Αμαᾶ [Π151 (ΔΚ ἴο ΡῈ {πε 
ΒΟ ΥΟΥΪγ ἰαρᾺ] νεῖν οἵ [Π6 οδ56, ἴοσ ψῃδί ἄοθϑ [6 ἰδὺῦ το αϊγα ἢ ἢ 
“1 ἃ τῆδῃ 6 ῥτουβᾶ ἴο 6 ἃ [μιϑῇ, ἃ Π] μου οὐ οἱοίῃθ5, ἃ ουΐ- 
ΡῬαΓ56, ἃ ΠΟΌΒΕ Υθδίκου, ἃ τηδη-βίθ δου, ἃ ΤΟ ΟῚ οὗ [οταρίοο, [ῃς 
ΡΘΠΔΙν 15 ἄβξαίῃ. Ἐγεη 50; δηά οἵ 811] τἤθῃ ϑοοζαίθθ βἰοοά 
τοδί δίοοι ΠῸΠῚ 5ΠΟἢ ΟΥΠ165. 

Το [88 5ἰαίβ ἢ6 νὰ ὭΘυΕΥ [Π6 σδιιδα οὗ ΔΩΥ 6ν1]--Θ ΙΓ ΠΟΥ 
ἀἰδαβίθυ ἢ 8, ΠΟΥ ἰβοίοη, ΠΟΥ ἰγεᾶβθο, ΠΟΥ ΔΩΥ͂ ΟΥΠΘΥ ΤῊ18- 
οἰϊεί ψβαίβοανευ Δμά τῇ ἢϊ5. ρυῦ]ῖς 16 τὰβ θα ἴτοτα 411᾿ 
οἴδξῃοσε, 50 ψὰ5 ἢ15 ρυϊναίθ, Ἐᾷδ Ὥθνεὺ δυτΐ 8 5ἰπρὶβ 501] δἰ ΠΟΥ 
ὈΥ ἀερτίναιϊζοη οἵ ροοά οἵ ἰμῆϊοίίοῃ οὗ Ἔν], ποῦ ἀἸα μ6 ὄγεῦ 116 
ὉΠΟΥ͂ (ῃ6 ᾿πηρυϊαίϊΐοη οὗ Δὴγ οἵ ἰῇοβα τηϊβάοϊηρθβ. Ὁ ΘΙῈ 

1 566 δγηζ. ἵν. 43 (θεῖον, Ῥ. 321τὴ ; Ρίαί. ΦΖ22. »ια7. 300 Ὁ ; “2οἶ, το Ἐ. 
5. 566 Ἀίορ. Τιδοτί. 11. νἱ]]. τ. 
5. 5ὲ8. 2761], 111. ἢ. οὐ (Τυβῃβ. νοἱ. 1ϊ. Ὁ. τ6ὴ; ὙΒυς. ν. 50; ΡιΙαῖ, ΟΖ. 

284 Ὁ. ἘῸΓ [88 ὑτημορββάΐαο, 566 Ῥαα5.-111. ΧΙ. ο; Αἴδεβη. χῖν. ρ. 631. 
4 5866 ϑδγηῃ. ἵν. 36 (δῖον, Ρ. 320) ; Ρίδΐ. ᾿᾽δῤ. 5758; αογρ, π5ὸ8 Ἐ. 
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[6 15. δ15. ΠΑΡΙΠΠΥ ἰο τῃ6 ἱπάϊοϊπησηΐ ἴοὸ Ὀ6 ἰουμά ὙὟΏοΟ,. 
50 [ΔΓ ΠῸΠΙ 56] Ἔγίηρ ἰῃ πΠ6 σοάϑ, 45 5εῖ [ουτῃ ἴῃ {π6 ἱπα!]οί- 
τη ηΐ, νγὰ8 σοηβθισΟΙ5. ὈΘΥΟΠα 411 τη ΤΟΥ βϑύγίοβ ἴο Ὠθάγυξεῃ : 
50 [81 [το σοΟΙΓΙρυηρ [ῃΠ6. γοιηρ -τ-τα σἤδτρα δ]ερεά σῇ 
Ἰηβἰδίδηος. ὈΥ 186 ρτγοβεοιίοι----γα5. ΠοιουΊοι5 ἴοΥ ἴῃ 6 Ζεαὶ ΜΙ 
ΜΏΙΟΗ Πα βίτονα ποῖ ΟὨΪΥ ἴο βίδὺ [15 ἀϑϑοοίδίθβ ποτ 61} 6 51Γ68, 
Ῥυΐ ἴο ἰοβίθσυ ἴῃ [θὰ ἃ ραββϑίοπαία ἄδϑίσγε ἔου [μαΐ Ἰονε ιθβδί δηα 
σαθβη]δϑβῦ οἵ νἰτίπθ5 πιτοσὶ ἩΙΟΙ βίδίθϑ δηα [8 .211165 οὐ] 16 
ἴο ἄξοδυ. ϑθοῦ Ῥείηρ 85 οομάποί, γγχὰ5 6 ποῖ ψΟσΤΩΥ οὗ ΒΙρἢ 
ΒοΟΠΟΟΪ͵ τοτῃ [ἢ 5ίαϊβ οἵ Αἰμθηδὴὺ 

111.---τὸ ΤΉΔΥ 5εῖγε ἰο {Ππϑιταΐϊα τῃ6 δβϑϑευίίοῃ ἰμαΐ ἢθ 
Ῥεηδῆϊρα 15 αϑϑοοϊαίθθ ραν ΒΥ τὰς αἀἰσρίαν οὗ 815. οσῃ υἱγί8 
δηα ῥΑΙν Ὀγ νεῖρδ] αἰβοοῦτθα δηα διριτηβηΐ, 1Ε1 δεῖ ἀο ΤΩΥ͂ 
γΔΙΪΟῸ5 ΓΟΟΟ]] ΟΊ ΟΩ5 5. Οἡ {8656 ἢδδᾶβ. Αμπά ἢτϑὶ ψ] ἢ τερασά 
ἴο ΤΟΙ ρΊοη δηά [π6 σοηοοτηβ5 οἵ ἤξανεη. [Ι͂η οοπάποί ἀπά ἰδη- 
σαδρα ἢἰβ. Ῥεμανίοιγ σοηίοτιη θα τὰ]6 ἸΔ14 ἄονῃ ὈΥ͂ ἴΠ6 
Ῥυίμϊα 5 ἴῃ ΤΕΡΙΥ το τῇς σαυεδίίοῃ, “ΟΝ 514}} γα δοὺ ἢ 88 
[ΟΌΟΠΙΩΡ ἃ 58 ἔσθ ΟΥ̓ [6 ὙΟΥΒΏΙΡ οἵ διῃσδϑίουβ, ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ 51011187 
ΡοΙϊηΐῖ, ΠΟΥ ΔΏΒΥΟΙ 15: “ “1: αειογατηρ ἐο {24 ζαζυ αριαἶ σιμ5 1077] “΄ 
ΟΓ γοΉ7 οαζε, ρα γοῖς το αεί ῤΙομεῖν. ΑἸΠΘΥ [ἢ15 ρῥαϊζεσῃ 
Θοοταῖθα δομανθά Βἰτηβοῖῦ ἀπά 50 ἢς Ἔχμοιίθα οἴμοι ἴο βεῆδγυθβ, 
ΠοΙάϊηρ ἴμθηλ ἴο ΡῈ πὶ θαυ οάϊθ5 ἀμ γα ἔε] ον ΤΟ δοίεα 
ΟἹ ΔΠΥ ἀΙΠδγαπί ὈΧΙΠΟΙΡΙΘ6. 

1:5 ἰοσται]α οὐ ῬΥΔΥΕΙ 88 5ΏΡΙ6 : “ αἰνε αἰ [δἰ ΜὨΙΟἢ “ 
15 ᾿θϑὶ [Ὁ π|6,᾿ 5 ἴου, βαια 6, τῇς. ροάβ ον Ὀεϑί ψῇῆδί 
φοοα {πίηρθ δῖε----ίο ρυδὺ ἴου βοϊα ΟΥ 51:18 ΟἹ ἀβϑροῖ!ς ῬοΥγοῦ 
ΜΕΙΘ ἢ0 Ὀείζου [ἤ8ῃ ἴο τδῖκο βούὴδ ρϑυθοαϊαῦ [ΤΟΥ͂ ἂἷ αϊσβ ΟΥ 
δία κα ἴῃ Ὀδι]6. ΟΥ ΔΗΥ͂ βι ἢ τῆϊηρ ἴῃ6 ϑαρ]θος οἵ ῥύάγϑυ, οἵ 
ΜΙ Π]ΟΉ τῆ Πιζυτε σοηβἜ θη 65 ἀγα τη ϑη} 6501ν πποδγίδιη. δ 

1 στὰ ϑοδηΐ τηθαὴβ δ6 οἤξγεά Ὀαΐ 512811 βϑδογῆσθβϑ ἢ6' 
ΒεΙεγεά ἐμαὶ ἢΘ νὰ ἴῃ πὸ Μ|Ι56 ΕΘΠΟ ἴο οἰμοῖβ ΟῸ τπᾶῖκα 
ἰτοααθηΐ δηα Ἰαῦρα ϑϑουῆοαθ [ΤΟὨ] δ ΔΙΠΊΡΙΘΙ βδίοσθ. [{ ψεῖα 

1 Οὐ, “6 ῃοδίοθὶ δηᾶ ργοπάρθϑοί νἰτίαθ ΌΚ τηθϑὴβ οὗ νυ Ϊ]Οἢ βίδίθϑ δηά 
ἙΑΥ ἾΠ165 ἀγα ῬΓΟΒΡΟτΟΌΒΙΥ αἰτγεοίθα,᾽ 

2 Ἤδηοα [86 {{π|Π οἵ ἴῃς ψγοσῖκς, ᾿Απομνημονεύματα, εσοζἰροζέογ5, {416710175, 
Μορεογαείζα. ὅ8ξε6 Ἰθορ. Τιαθγί. δζοη, 11, νἱ. 48. 

, 8. ΤῈ Ῥυιία αἱ Π6ΙΡἘ], ; 
4 866 ΤΊ8η5. νΟΪ. ἱ., ΒΙκοίοῃ Οὗ Τά ΐο, Ρ. ᾿χχίχ. 
ὅ. 566 (Ρ]αΐ.) «1 Ζεδ, 77. τ42 ἴ0]].; Ψαίουαβ Μᾶχ. νἱϊ. 2 ; ϑ)εοζάζο, Νο. 207. 
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111 ΘΌΓΕΙν ΤΟΥ [ῃ6 γεν ροαβ {πϑιηβεῖνοϑ, σου]Ἱα {Π6Ὺ ἴα ἀεΠρῃϊ 
Ιὴ ἰᾶῦρα βϑϑουῆοθϑ γαῖῃου [ἤδη 1ἢ 51η8]], 6156. οἰϊεηίτηθβ τήπϑβί 
ἴῃς οἤδεγιηρθ οἵ δα τηϑῃ Ὀ6 ἰουπηᾶ δοσερίαδθ!ς ταῖποῦ [Πδη οὗ 
ϑοΟΩ͂ ; ΠΟΙ ΠΌΤ [6 ροϊηΐ οὗ ν᾽ ΕΝ οἵ τηθῃ {πϑιηβεῖνες νου] 
1Π|6 θὲ ψοσυίῃ Πνίηρ 1Γ τῃ6 οἤεγίηρθ οὗ ἃ νη] δίῃ ταίμοσ [ἤδη οὗ 
ει Τρῃίθδουδ τηδη ἰουηα ἰαυουγ ἴῃ (6 5ιρῃξϊ οὗ Ἡξδανεηθ. [5 
Ῥ6]16Γ ψα5 ἰῃαΐ ἴῃς ἸοΥ οὗ [ῃς ροαβ 15 φυθδίευ [ἢ ῬΓΟΡου ΠΟ ἴο 
[ῃ6 ΠοΙ]η655 οἵ [ῆς ρίνε, δῃᾷ Ὧξ 5 θυύοσ 8 δασηϊτγοῦ οἱ τῃδΐ 
11η6 οἱ Ἡεβιοα ΜὨ]Οἢ 58Υ5, 

- Αοοοτγάϊηρ' ἰο {πἰπη6 ΔΡΙΠΠν 4ο σϑοῆςσα ἴο {π6 ᾿πηπηογία] σοαϑ.} 

“65, ἢς νψου]ᾶ 58ὺ, “1ὼ οὐἵὐ θα ρα ἢ ΠἸοηα5. δηᾶ 
ΘΕ ΥΔΏΡΘΙΒ. ΑἾΙΚ6, δηᾶ ἴῃ τείδγεησα ἰο [ὴ6 αἀεομηδηᾶδ οἱ [1{86 ἴῃ 
ΡΈΠΘΓΑΙ, ἰμοῚα 15. ηὸ δία τηοίΐο ἴῸσ ἃ τῆϑῃ [ῃδη ἰμδΐ : “Ζέα 
»Ια72 ὧο αοζογαϊ7ιο 10 ἦς αὐΙζέν.᾽ 

ΟΥ ἴο ἰακα δηοΐμευ ροϊηί. 1 1 δρρβαγεά ἴο πῇ ἰῃαΐ ἃ 
5]ΙΡῺ ΠῚ ἤδανεη ἢϑα δε οίνγεῃ ἢϊτη, ποϊῃϊηρ νου] ἤδᾶγνε 
πα ποδα ἢ ἴο ρῸ δρδίῃϑδὶ [ῃ6 ἤδαυθην γαγηϊηρ : ὃς που] 
85 Β00ὴ Βᾶνα Ὀθθ ροιϑαδαβα ἴο δούθρί [ῃ8 συίάδηος οὗ ἃ ὈΠπά 
ΙΔ ἸρΠοΥδηΐ οὗ 1Π6 ρϑίῃ ἴο ἰεδὰ Ἀϊὰ οἱ ἃ ἸΟΌΓΩΘΥ ἴῃ Ῥΐδος 
οὗ οὔξ ὅἷὼμο ἰζῆθν [(ῃ6 τοδαᾶ δῃᾷᾶ οου]ᾶ 566; δηᾶ 50 δ ἅε- 
ὨΟΌΠΟΘα τἢς6 [ΟΠΥ οὗ οἴει ψο ὁ ἰδηρθ σοηίΓΑΥ ἴο [6 
ΔΙΩΪηρθ οἵ (οα ἴῃ οΥ̓ΟΥ ἰο δγοϊα ϑοπὶα αἰϑγαραῖα δηηοηρ 
θη. ἘῸΓ ΠΙΠη561 6 ἀεϑρίβεα 4}} μπτηδῃ αἰ 5. ΟΥ̓ ΠΟΙ ΡΔΙΊΒΟΏ 
ΙΓ σΟΌ 561 οτη Ρουθ. 

ΤΠ6 ΠΔΡΙ δηᾶ ϑίγ}]6 οὗ Ἰἰνίηρ ἴο ψΏϊοθ δ 50Ὀ]εοίεα ἢΪ5 
5011] Δηα ὈοάΥ ψὰ8 οὔθ ΨΠΙΟὮ ὉΠΑ͂ΘΥ ΟΥ̓ ΠΥ Οἰγοιτηβίδηςεϑ 2 
ΜΟΙ] ΘηΔΌΪ6 ΔΩΥ οὴα δᾶορίηρ ᾿ξ ἴο Ἰοοῖκ δχἰδίδηοβ. ΠΟΤ 
1η ἴ[ῃ68 ίδοβ δηά ἴο ρδ85 15 ἄδγϑ βεγεησὶν : [Ὁ μου] σογίϑΙὨΥ 
Θηΐ811 ἢο αἰ Ποι 165 85. τεραγᾶβ Ἔχρθῆθθ. 850 πρὶ γγὰ5. [Ὁ 
[μὲ ἃ τηϑῇ πλιιϑὲ πους {16 ᾿μἀθοα τψῆο σου] ποῖ δατῃ [{ῃ6 
απδηΐασλ ΜὨΙΟῆ οσοπίεηϊεα ϑοοζαῖεβ. ΟΥ̓ [οοά δε ἴοοῖκ {651 
ΘΩΟΟΡὮ ἴο τλᾶῖα δδίϊηρ ἃ ρ]Θαβαγε---ῆθ ἀρρείία ἢ6 Ὀτουρῃς 
ἴο ἃ ψὰβ βδοα βυποϊθηξ ; ΜΏ16 δ5 ἴο ἀτίηϊκθ, βϑοίηρ ἰῃδὲ 

Ἦδθ ΟὨΪΥ αἀἴδῖκ ΜΘ {δ τϑέγ, ΔΩΥ ἀταιρῃς το θα. 8 Τῇ Πα 

1 Ἡεβιοάᾶ, γογᾷς αγὰα ὥαγε, 3.6. 866 “μα, 111. 11. ο. 
2 εἰ μή τι δαιμόνιον εἴη, ““56.02ὲ ὉΠάΘΓ βοιὴβ ἰνίον -ογάδί θα οδδηλν."" 

ΓΕ ᾧᾧγοῤ. 1. νὶ. 18 ; ϑγχεῤ. νἱϊϊ. 43 (θεῖον, ῥ. 348). 
8. 568 “ες. ἰχ. (Ττδη5. νο]. 11, Ρ. 265) ; Οἷα. Ζωδο. ν. 34, 97; ὧ Σέμ. 1. 

28, 90. 
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δοσθορίθα δῇ ἰηντἰϊοη ἴο ἀϊπποθι, 6 μδα πὸ απ σα ΠΥ ἴῃ ἀνοϊα- 
ἴὴρ {πΠ8 σοϊηηοη 5ηδτῖα οὗ ονειπἀυίρεηοθ, δηα ἢΪ5. δάνϊςε ἴο 
ῬΕοΟρΙῈ ψῆο οου]ά ἢοΐ 64114}}Υ σοη ΤΟ] ΤΠ 61 ΔΡΡρεῦ 65 ννὰ5 ἴο νοι 
[Δ Κηρ ψγμαΐ σου] δἸϊαγα ἴμδ ἴο δαὶ 1 τοὺ ὨΌΏΡΥΥ οὐ ἴο 
ἅτηἰς 1 ποῖ {μπιτϑίγ.Σ Θασῃ [πίηρϑ ἀγα ταϊποῦβ ἴο {πε σοηβίϊ- 
τἀ!]οη, Ὧ6 5814, ὈδΔα ἴου βίομηδος, ταί, δη ἃ 508} [16 ; Οὐ ἃ 5 
ἢδ υϑεά ἴο ρΡεΐ 1ἴ, ψιἢ 8 τους ἢ οἵ βαγοβδβίη," “1 τηπϑὲ ἤᾶνα 

Ὀδθη ὈΥ δαβιρ θη ΟἹ 50 ΤΏΔΩΥ ἀδίηῖυ ἀϊδθβ παΐ (ιτοέ 
Ρτοάποβα ΘΓ ῬΙρ5 ; Οἱ Οαγββειϑ [τοῦρῇ ἢϊ5 σομ θηοΥ δηά 
[6 “ργοπιρέηρβ " οἵ Ἡοιτηθβ᾽ δοβίαϊηβα ομ ἰοπομίηρ {μθτὰ 
᾿ητη οαδγαίεϊν, δηαὰ ΟΥ̓ {π6 ϑϑῖὴς ἰοίζθρῃ αἰ ποῖ ἰὰτη [πίο ἃ 
5.116. 50 τοῦ ἔογ (ἢ15 ἴορίς, ἢ ]οἢ ἣ8 ἰουοῃ 64 [δπ5 Πρ ΠαΥ 
δΔη ἃ γεῖ 56. ΟΊΙΒ)γΥ. 

Βαϊ δ5 ἴο {πΠ6 σοῃοεσηβ οἱ Αρῆῃτγοαιϊέ, ἣς δἄνιοα γγὰ5 ἴο 
Πο]α βίγοηρὶν δἱοοῦ οτὰ {Π6 [Ἀϑοιηδίϊοη οἱ [ΔΓ [ΌΥΠῚ5 : οὔσας ἰᾶῪ 
ΠΗΡΘΙ ΟἹ [656 δηά Ιἴ 15 ποῖ βᾶβϑὺ ἴο Κεαὲρ ἃ βϑουηᾶ ποδαᾶά δῃηάᾶ 
δι 50ΌΕΓ ἡλ1ηα. ΤῸ ἰακα ἃ Ῥγίουϊαι οα56. 10 ψὰϑ8 ἃ τλ6γ6 " 
1155 ΜΠΗΙΟὮ, 85 Ὧς Βαᾷ ἢεατια, (ποθ 15 5 Παα βοῦηα {16 οίνθῃ 

ο ἴο ἃ [ΔΓ γουίῃ, ἴῃ 6 βοῇ οἵ ΑἸοϊιδάςβ. 5 Ασοοτάϊηρ!ν ΟΠ ΟΡ Ϊ5 
Ῥεῖϊηρ ργθϑεηΐ, ϑοογαῖεβ ρτοροπηάεα τς σαρϑίίοῃ. 

δός. ΕῚ1] τηθ, ΧΘηορῆοῃ, ἤᾶνα γοι ποῖ δἰναῦβ Ὀε]εγεά 
- ΟΥΠΟθαΐα5 ἰο δ6 ἃ Ὥχδη οὗ βΒοπηα 56η56, ποῖ ψ16 δηα 56 Εν |6α νὶ 

ΘΠΟΙΪα γοὰ ποῖ αν 5414 (παῤ μἢ6 ψὰϑ τϑιηδιςα Ὁ] 6. ΓῸΓ Ὦ15 
ῥγπάξησα ταῖμεσ [μὴ που 1688 ΟΥ̓ ΤΟΟΙἸΠΑ͵άγ ἢ 

Χορ, (οΥ ΔΙῊΪΥ ἰῃδὶ 15 δὶ 1 5ῃοι]α δνε 5416 οὗ ἔπη 
δός. [Ἴδη γοι ΔΘ ὩΟΥ͂ ἴο ΤερδΊα ὨΠῚ δ5 ατ6 [6 τονεῖθε---- 

ἃ. ποϊ-]οοάφά, τεοκ]θθ5. ΠΠΡϑυίη6 : [815 15 [6 δοχί οἵ τηδῇ ἴο 
[ΤΟΝ δοιμθύβϑ δ ̓ηΐο κηϊνοβ,᾽ Οὐ ἴο ἰδᾶρ ἱπίο [ῃς αν οὗ ἔτα. 

Χορ. ΔΗ ννῆδί ἢᾶγα γοῖι 56 θη ἢϊη ἄοϊηρ, [Πμαὖ γοῖ ρῖνα Ὠ]ΠῚ 
50 86 ἃ οματζδοίεγ᾽ 

δός. οίησ "ἢ ΝΏΥ, μᾶ5 ποῖ (ῃς (ε]ον ἀατοα ἴο βίξ] ἃ Κὶ55 

1 ΟΕ ΡΙαῖ, 2,2ογ. ταῦ Ὁ; ΟἸΙεπηθηΐ, Φαφάαρ. 2, 173, 33; ιϑξγοῷι 2, 492, 
24; Δεϊίδῃ, Δ, “1. ὃ, ο. 

ΓΞ. τ ἨΔΙ ἴῃ 8106 δια ΠΑ] ἴῃ 16ϑὲ,᾽ ἴῃ τϑῖὶ ἴο ΟἿ. χ. 233 [01]. : “50 5886 
Ιεᾷ {θὰ ἴῃ... 

5. ὑποθημοσύνῃ, “" ἸηϑΡΙταϊοη." ΟἿ, 77. χν. 4τω ; Οἵ. χνὶ. 233. 
4 ἘῸν ΟἸϊοραϊυ5 ([πΠ6 σοὴ οἱ (ιῖο) 5866 Ῥδίον, ἤ᾿ϑορ. ἴ, τ [01]. ; δγηε. 

ἷ. 2 ἴο]]. 
δ. 566 ἰβοοσ. Οζ. χν. (ορβδὶ σοῃ]. τὸν τοῦ ᾿Δξιόχου νἱόν, 2,6. (1185. 
6 (Οἱ δγφιῤ. ἰὰ, το, ἵν. 16. 88 Βοβηῃβίάθυ κα ἤθε. 



24 ΜΕΜΟΒΑΒΙΙ1Α---ΒΚ. 1. ἐν ε βε ϑ τὰ 

ἴτοπλ ἰΐβ δοὴ οἵ ΑἸἹοϊδιδᾶθβ, τοδί [δ] οἵ γουτῃβ8 δηα ἴῃ [ἢ8 
δΟΙάδη ΡΠ πιαΡ 

Χορ. Ναγ, ἴῃθῃ, 1 {πᾶΐ 15 {Π6 οο]αγάν δανβηίατζε, 10 15 ἃ 
ἄδηρσεν σοι 1 σου] 611 ἐποοπηΐον ταγβεῖῖς 

δος. ῬΟΟΙ 5011} δπά ψῇῆδί ἄο γοι Ἔχρεοΐ γοῦ αία ἴο ΡῈ 
αἴζοι [δὲ [κἰ585Ὁ [1,60 τὴη6 (611 γοι. Οἱ [δε ᾿πϑίδηϊ γοῦ 011] ἰοβ6 
γοῦ πεβάομι, ἴῃς Ἰηαδηίΐαγεα οὗ γοῦγ Ῥοπμαδρα Μ1}} Ὀ6 5ιρῃᾷ ; 1ἴ 
Μ11 6 γουβ ΟἹ σΟΙΡΌΪΒΙΟΩ ἴ0 ϑρεπα ἰδαῦρε 5015 Οὐ. ὨΌΓΓᾺ] 
ὈΙΘΑΒΌΓΕΒ ; γου 011 ἤδνγα βου εῖν ἃ Τηοτη 5 ἰΘΙΒΌΧΕ ἰθ ς [Ὸυ 
ΔΏΥ͂ ὨΟΌΪ]6 δἰθπαν ; γοι Μ1] ΡῈ ἀτγίνθῃ ἴο σοῃσεσῃ ὙΟῦΓΒΟΙΓ πηοϑί 
ΖΘΟΔΙΟΙΙ5ΙΥ ΜΠ ἐπίηρδθ. ΜΏΪΟθ. πο τῆδῃ, ποὶ δύξὴ ἃ τηϑατηδῃ, 
ΟΌΪα σἤοοβα ἴο ταῖκα δ ορ͵βοϊ οἵ σοῃσεση. 

Χορ. Ο Ἡετδοΐθβ μον [6]] ἃ ῬΡΟΤΟΥ ἴο τεϑῖ46 ἴῃ ἃ Κιβ5 ! 
δε. ΠΟ65 1 ΒΌΓΡΙΙ56 γο ἢ Πὸ γοῦ ποῖ Κηον ἰῃδΐ {Π6 ἰδτδη- 

[π|2Δ, ψὨΙΟΝ 15 πῸ ὈΙρρο [Π8ῃ ἃ {πγεθρεπην Ὀϊ1,1 Πδ5. ΟὨΪΥ 
ἴο.-ἰουοῦ (η6 τποσῖῃ δηά ἴἰ Μ}1} δέῇιϊος 105 ν]οῦ πὶ ψΠΠ ρϑῖη5 δηά 
ἄτίνα Ὠπτὴ ουὔΐ Ὀΐ ὮΪ5 56 565. 

Χορ. 65, πὶ [θη [6 οτεαίαστα ἰη͵θοῖβ βοιηθίῃϊηρ ΜΙ 105 
Ῥίϊε. ᾿ 

,ϑοε.. ΔὮ, ἴοο! ! δῃᾶᾷ ἄο. γοὰ ᾿τηᾶρίηθ δαί μεθα Ἰονεὶν 
οὔδαίασοα ΏΠ|56. ποίῃ!ηρ ΜΙ ΤΠΕΙΓ ΚΙ55, 5: ΠΊΡῚῚ Ὀδοδῖιθα. γοι 
σϑμηοί 566 ἰῃ6 ροίϊδοθυῦϑ ο γοῖ ποῖ ΚΏΟΝ δαὶ (Π15 “μια 
Ῥεαδὶ ψὨϊοδ τθη 0811 Ρδδυΐῦ ἰῇ 115 Ὀ]οομθ 15 411] [8ε 
ΤΏΟΙΘ [θιγ1016 δὴ (ῃ6 ἰδτϑηΐα]α τῇ [δὶ ἰμ6 Ἰηβθοῖ τηϊβὲ ἢσϑί 
τους ἢ [15 νἱοίϊτα, Ὀπὶ (815 δ ἃ Ἰπθγα ρίδπος οὗ ἴῃς Ῥεβοϊάου, 
σπου ὄυθῃ οοηΐδοί, ΜΨ11] 1η͵]δοΐ βοιηδίδιηρ ηἴο ἢ1η1---- Ια 5 
ΔΎΤΘΥ----ὨὩ1Ο ἢ Μ11] τηϑῖκα Ὠϊτὴ τᾶ. Αμαᾶ τῆδὺ Ὀ6 ἰῃδΐ 15 ΨὮΥ 
(86 Τίονεβ δῖδ ἿδἹ]βα ““δίόμοῦβ," θθοδαβα [π656 δεδυί65 νουηά 
50 ἴατ οἵ πὶ Ὧν δάνϊοθ ἴο γοῖι, Χϑῃορῇοῃ, 15, ἡ ρη- 
ΘΥΟΙΓ γοῦ οδίοῃ 5ρῃί οἵ οἣξ οἵ [686 ἴδ. ἰοσηιβ, ἰο τη ὨρΙἴοτ- 
5 Κα ΓΕΥ ἴοσ δῖα 16 σψἰμουΐ ἃ ρίδποθ Ὀθῃϊηά ; ἀπά ἰο γοῦ, 
Οπίορυϊαβ5, 1 μου] 580, “(ἀο Δ τοβδά ἴου ἃ γϑδῦ : 50 ἰοηρ' {{ηὴ6Ὸ 
Ὑ1 1 ἴάΚα ἴο 68] γοι οὗ [μ15 σψουπά." ᾿ 

ΘΌΘΙ (86 5816), ἴῃ [88 αἴαϊγθ οἔ Δρητοάιϊίέ, 85 1 τηθαΐβ δᾶ 
ἀΠΠ]η1κ5, Βῃου]α 6 ἰῃ6 οἰγοστηβρθοίοῃ οὗ 41} ψῇοβα [ΟΟΠΠΡ 15 

1 Τ1Ὰῖι. “ἃ ΒΑΙΟΡΟΙ ρίθοθ" ἘἙῸγΓ ἴᾷ6 φαλάγγιον 566 Αὐἱδίοί. 27. «1. ἰχ. 
39, 1. 

21, Ὀϊηάογῇ, εἴο., ταρασα ἰῃ6 βδϑηΐίθηοθ 85 ἃ βἵοβϑ; οἵ, Ῥείονν, ϑγηε. ἵν. 
26 [ἴσως δὲ καὶ. .. ἐντιμότερόν ἐστιν]. 



- 

μρ τ τὰ τότ 5. ΘΟΟΒΑΤΈΘ ΜΑΌΕ ΡΕΟΡΙΕ ΒΕΥΤΕᾺ 2: 

Ιηβθοῦσα. Αἴ ᾿ἰδαϑὶ [ΠῈΥ 5μου!α σοπῆμρ {πριηβεῖνεβ ἴο 500 ἢ 
αἰδῦ ἂ5 1ῃ68 5ο] σου]α ἀἰβρεηβα ψιἢ, σαν ἴῸΥ 5016. ΠΘΟΘΘΒΙΥ͂ 
οὗ τὰς θοάγ ; δηα ψῃϊοῇ ὄνβῃ 50 οπρῃΐ το 5εῖ ΠΡ ΠΟ ἀἰδίατθαῃοα. ἢ 
Βαΐ ἴοσ ἢπηβεῖί, 1 γὰ5. οἶα, 6 νὰ8 Ῥγυεραγεα δὲ 811 ροϊῃΐβ 
84 ἰπναποτα 6. ἨἮΐξ [Ὀππά [655 ἀμ που ἴῃ Δρϑίδιπίηρ 
το Ὀεδαΐν 5 ἰαϊιτοϑὶ δηᾶ ἔΠΠ1οϑῖ ὈΪοομλ πδη ΤΩΔΠΥ͂ ΟἸΠΟΥ5 
[το ψεα 5 δη6 ραῦραρε ΤῸ βτὴ Ὁρ: 2 ψΠῊ τεραγά ἴο βαίηρ 
Δα αὐηκιηρ δὴ [μ6586. οὐδπεὺ τεμρίδιομβ. οἵ {π6 56 η56, ἴῃ 8 
Θαιμρτηβηΐ οὗ ἢ15 5011 τηϑδ δῖπι ἰπἀθρεηάεπί ; ἣς οουϊά Ὀοδϑὶ 
ΠΟΠΕΒΌΥ μδΐ ἴῃ 15. τηοάργαία [Ἀϑῃΐοη ὃ Π15. ρ]δαθαγαβ ΜΕΘ. ΠῸ 
1655 [δὴ {Πεῖτ5 ῇΟ ἰ8κ6 βοῇ ἰτοσθ]ς ἴο φγοοῦγε μευ, ἀπά 
ἢ]5 ῬδΙη5 δι ἔθου. 

1γ.---ΑΟΟ Ῥ6]16 15 σαττοηΐ, ἰῃ δοοοτάδησθ ψΊ νίθνϑ δι ηξα ΠΘ6 
ΟΟΏΟΘΥΠΙΩΡ ΘΟΟΥδίΘ5 ἴῃ ΒΡΕ ΘΟ. δηᾶ σης ηρ, δηα ἴῃ ΕἸΠΕῚ οα88 
σΟὨ͵θοίαγα γ, ἰῃδΐ, Πονανεσ ρον Γ] δ6 ΤΑΥ͂ ἤᾶνε Ὀδθῃ ἿΪῺ 
ΒΕ ΠΛ] ἰΙπσ ΓΘ ἴο για ἃ5. ἃ ἰπεοτιῖδί, 6 Ἴὰ5 ἱποαρϑ]ς οὗ 
Δοίηρ 45. {8ε 1} σαϊᾶθ Ὠιηβϑε] 6. Τὰ νου 6. νγ 81} ου ἰῃοβαὲ 
ὙΠῸ δάορί {15 ΥὙΥἹεῦ ἴἰο ΜΕΙΡῃ οδγθίι γ ποὺ ΟὨΪΥ ψἢδί 

- οογδίθβ βηβοίθα “ΌΥ αν οἵ σδβερδίίοῃ "ἢ ἴῺ ΟἿΟΘ5 - ἀΠ ΘΠ] οη- 
ἰὴρ ἴῇοβδα ψῇο ςοποεϊγεά {πδιηβεῖνοα ἴο θῈ Ῥοβϑθϑϑεα οὗ 8]} 
Κηονψβαρα, Ῥαΐ α15ὸ ἢὶβδ δνευγάδν σοηνθίβθίίοη ΜΠ [Πο56 
ΜὴΟ ϑρεῃῖ {Π6 11 Ἐἰτὴς 1 οἷοβθα ἱπίογοοῦσθα ΜΠ Ὠἰπηβοῖ. Ἐΐν- 
ἴῃ ἄοπε {Π15, ἰδεῖ ἐπεῆὶ ἀδοιᾶς ψμείμεν πα ᾿γα5 ᾿ποαρϑῦὶς οὗ 
ΤΩΡ 15 σΟΙΡΔΏΪΟΏ5 Ὀεαίζου. 

1 Ψ1] ἢΠιδὲ βίαίε ψῆδὶ 1 οὔος ἢξδτζά [811 ἔγοτῃ [15 1105 1ἢ ἃ 
αἰδβοιϑβϑίοῃ ἢ Ατ᾽βιοαθηλι5,5 “πε ΠΠ|16,᾿ 45. 6 νὰ οδ]]θα, οἢ 
[ῃ8 ἴορῖο οὗ ἀϊνιηῖγ.6 Βοογαίοβ δα οὐβεγνεά ἰῃμδὲ Ατὶδίοάειηιϑ 
ΠΘΙΓΉΘΥ β8ο πος ΠΟΥ ρᾶγε μεεά ἴο αἀἰϊνιπδίίοῃ, θα  οἡ τῃ6 σοη- 
ἰΥΆΤῪ γγὰ5 αἸΒροβεα ἴο ΠΙοα]θ ἴΠο56 ψο ἀἸα, 

1 ΟΝ ϑγφι. ἵν. 38 (Ῥεΐονν, ὑ. 320]. 
2, Τιηάογῇ [Ὀγϑοῖκοί5] 115 ραϑθαρῈ 85 5ρυσ ου5. 
8. ΟἹ [8 ΡῥυγἹΠοΙΡΙ8 ““ΘΠΟῸΡΉ ἰ5 85 βοοά 85 δὶ [βαϑί, ἀρκούντως. 
4 412. “1 ΔῺΥ οἿδ Ῥο]ΐδνϑ ἐμὲ ϑοογαΐοϑ, α5 ζεργοβθηΐθα ἰῇ σογίϑιη αἰ] ορίια5 

(6... οἵ ῬΙαῖο, Απεβίμθηθβ, εἴς.) οἵ δὴ ἱπηθρίπεγυ ομδγβοίθυ, ψγὰ5 8 δᾶβδθρί 
(προτρέψασθαι) ἴῃ ἴῃ6 ατί οἵ βιἰπαπϊαιϊηρ ρεορὶς ἰο νιτίαθ περαίϊνεϊν Ῥπὶ 
ΒΟΒΓΟΘΙΥ 1η6 τη ἴο σαϊάδ (προάγειν) ὮΪ5 ὨδαΙοΙ5 ο (86 ἔστὰβ ρϑίῃ Ὠἰπιβοῖζ Ὁ 
Γῇ (ΡΙδι.) Οἰίοῤῥονι, 4το Β; Οἴο. ὧς Ογ. 1. κῖν!!. δοφ; ΡΙαῖ, 2707. 7σο8 Β. 5668 
ατοίβ, ᾿ζαίο, 111. δι; Ἰζ. 7οεὶ, οὔ. οἷζ. Ὁ. δὰ [0]].; οἵ, Ῥεῖονν, ΓΝ. 11. 2, Ρ. 147. 

} 

5. 588 ΡΙαί. ϑδγρηφ. 173 Β: ““Η νγὰβ ἃ {Ππ||6 ἔθ !ον νΟ ὭΘΥΕΙΓ ΜΟΙ ΘΩΥ͂, 
58οδβ, Ασιϑίοάθηιιβ, οὐ [ῃ8 ἄθιηβ οἵ Ὁγάβιμθπαβύτη.᾽ ---  οὐγείί. 

6 ΟΥ, “186 ἀϊνίῃδ εἰθηχθηΐ," 

ἃ 



26 ΜΕΜΟΆΝΑΒΙΠ1Α--.ΕΒΚ. 1. ΘΗ. τν. ὃ χ-ὁ 

ΤΟΙ] τς, Ατβίοάδιηιι5 (88 Ῥερβ), αι ἴῃεγα δῇγ Πυμηδῃ 
Βείηρθ πὸ ἢᾶνξ ψοὴ 0 Δαγλ γα []Οη ἔοσ (ΠΕ τ ]ϑαοηλῦ 

“41κγ. Ὦδγε δτα. 
δός. νουϊά γοι τ θητ] ο ἴο 115 ΠΕΙΓ ὨδΙη65 Ὁ 
4». Τὰ ἴῇε νυηρ οὗ δορὶ ροείτυ 1 πᾶνε (ἢ6 φυθαίεβι 

δαἀταϊταϊίοη ἰοῦ Ἡοιηθῖ... .. Αμά 85 ἃ αἰ ηγγααθίς ροαῖ ἔου 
ΜεΙδηϊρριἀθϑ.: 1 δαΐμϊγα δἰθοὸ ΒΟρΡῇΟΟΙΘ5 δ5 ἃ ἰταρβάϊδη, ῬοΪυ- 
οἰδιίαβ ἃ5 ἃ βϑου]ρίοσ, δηα ΖΕΌΧΙ5 85 ἃ Ῥδιηΐῖου. 

δος, ΛΝ ΏΪΟΙ 5μου]α γοι σομδίαθυ [86 τότε ψοσίῃυ οὗ δά- 
τϊταίίοη, ἃ [ἈΒΏΙΟΉΘΥ οὗ 56 η561655 πῆδρθα ἀθνοϊα οἵ τηοίϊοῃ Οὗ 
οὔθ ΨῆοΟ σου] ϑῃίοη Πνίηρ ογεαίασοβ επἀονεα σι ἀπάετ- 
βία ηἸηρ 86 ΘΟ. ἢ 

“44“.). Ὀρδβοϊάραϊν τὰε Ἰαϊίου, ριον ἀεὶ Ἠ15. Πνίηρ ογθαςτα5 
ονεᾶ πεῖν Οἴτῃ ἴο ἀδβίρῃ ἀπά ψεῖα ποῖ [ἰῇ οβδρυίηρ οὗὨ βοϊὴβ 
ΟἤδηςΕ. 

͵ϑοε. Βαϊ ΠΟΥ͂ ἴΓ γοῦ δά ἵνο βογίβ οἵ {πῖῆρ85, [86 οὔξ οἵ 
ΜὨϊοἢ ργεβεηῖθ πὸ οἷἶπα 85 ἰο ψμαΐ [ἃ 15 ἴοτ, δμᾷ (6 οἴμοι 15 
ΟὈΥΪΟΌΒΙΥ ἴο βοὴ 5611] ριγροβε---- 10 ἢ 5ῃοι]4 γουὺ πάρα 
ἴο Ὀ6 [86 τεϑυϊῦ οὗ σἤδησθ, ψῃ]οἢ οὗ ἀδϑιρῃ ἢ 

41». ΟἸδαῦῖν [μαι ψὨϊοἢ 15 ρτοάπορα [ῸΓ ϑοὴβ ι56Π1] δηά 
15 [ῃ6. σοῖκ οὗ ἀεδβίρῃ. 

͵ϑοα. 0065 1 ποῖ ΒΚ γοῦ ἴῃ [Π8ὲ ἢ6 ψῆΟ τη846 τηδη ΠΌΙΩ 
[86 Ῥεριπηΐηρ 3 αἸα ἴοσ βοίῆβ πϑϑία] εηα ΠΙΓΏ]50 Ὠϊτὴ ΜΠ Ὦ]5 
5ΕΥΘΙΆ] 56 η565---ρίνηρ Ὠΐτη αγεβ ἴο Ὀϑμοϊα τῃς νἱ᾽βῖρ]6 σου], 
Δα Θαγ5 ἴο σδίοῃ ἴῃς ᾿ῃτοηδίοηβ οὗ βουηᾶ ἢ ΟΥ̓ δρϑίῃ, ψῇδὶ 
σοοά ψου]α πεῖς ΡῈ ἴῃ οἄουτϊθ 1 ΠοΒ(1Π15 δά ποῖ Ὀθθη 
Ὀεϑίοψεα ὑροὰ τὴ ψἢδί ρειοθρίίόῃ οὗ σνεεῖ (μϊηρθ δηὰ 
ραηροηΐ, δηά οἵ 411] ἴῃς. ρβαβαγεβ οἵ ἴῃ6 ραϊαΐθ, μά ἠοΐ «ἃ 
ἰοηρβ Ὀδθῃ Ἀϑῃϊοηθα ἴῃ τι5. ἃ5. δὴ ἱπίεγργείευ οὗ [86 βϑτηε 9 
Απά Ρεβι65 411 [ἢ15, ἄο γοι ποῖ τη [Π15 Ἰοοῖκ5 κα ἃ πηδίζευ 
οἵ ἰοτεϑιρμῦ, [15 οἱοβίηρ οἵ [ῃε ἀε]οαΐθ οὐὴϑ οἵ δ'ρῃξς σι 
ΟΥ̓6 1145 85 ΜΠ [ΟἸϊηρ ἄοοῖθ, ψὨ]οἢ, ψῆεη ῃθῖα 15 παρά ἴο 
156 {Π6 1} ῸὉΓ ΔΗΥ ΡΌΓΡΟΒΕ, σα θὲ τόν ψιὯ46 Ορθῃ δηὰ 
ΒΥΤΩΪΥ οἸοβοα ἀρϑη ἴῃ 516 60 ἢ δηά, [παΐ ὄνυξ [6 ψίηαβ οἵ ἤθανβῃ 
ΤΏΔΥ Ὡοΐ νἱβιῖ ἴ[ἤθῖὴ ἴοο τουρὮ ΪΥ, [815 ρ]δηίηρ οὗ ἴῆ6 Θβυβίαϑῃ 85 
11|κ6 ἃ φγοϊβοϊηρ βόε ἢ ὃ 115 οορίηρ οὗ [88 τερίοῃ δρονε ἴῃ8 

1 Μεϊδηϊρρίἄθϑ, 430 Β.:6σ. 8366 Ὁοβεί, Ἔχος. Χο. 5.Ὡ. 
2. 6ΟΕ Αὐδίοί. ὧς 2αγΖ. Αἀμπίημαζ, τ. ἙἘῸΓ τὰ6 “" ἰο]δο]ορῖοαὶ " νιον 566 

ΙΝ. {Π|.. 2 [01]. (Ὀείον, Ρ. τ48). 5. ΓΤ 6 ἃ σἴθνα " οὐ “" οοαπάσγ.᾿ 
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Εγε 5. ΜΙ ΠΟΙ - τους οὐ ἐγεῦτον 50 ἐπαΐ ἢῸ αἸῸΡ οὗ ϑνεδῖ 
[411 ἴτοσηυ ἰῇ86. μεδαά δῃᾷᾶ ἴτε ἰδίῃ ἢ ἀρϑίη {ἢ15 γεδα 6855 
Οὗ {π6 βὰγ ἴο Ἵδίς 41} βοιπᾶβ απά γεὶ ποῖ ἴἰο 6 βυγομαῖρεά 
[815 σαρδΟΙΥ οὗ [86 Ππομΐ ἰδεῖ οὗ 811 δῃϊηλαΐβ ἴο σαν δπά οἵ 
[ἢ8 “ργὴηάουθ᾽" ἴο τεοεῖνγα ἰῃ6 [Ὁοα δηῃά τϑάπος 1ὖ ἴοὸ ρρὴ 
[86 ροβιοη οἵ τῆς του δραίη, οἷοδα ἴο ἰῇ6 δυε5. δηά 
ΠΟΒΕΠ5 85. ἃ ροῖΐίαὶ οἵ ᾿πρτεβθ [ῸΓ 4}1 [ῃ6 ογδαίαγθ᾽β ΒΌΡΡΙ165Ὁ 
ΔῊ ἰαϑίϊν, βθοίηρ (παῖ τηδίίο ραββϑίηρ οὐδ᾽ οἵ τῇ ὈΟΑΥ͂ 15 
ὉΠΡ]Θαϑδηΐ, [15 μα νατά αἀϊγτεοίίοη οἵ [6 ραββαρθϑ, δῃᾷ ἰἤεῖγ 
ΓΕΙΏΟΨΔΙ ἴο ἃ ἀϊδίδμοβ οτὰ ἰπ6 ἀυεηιεϑ οἱ 56η586 ὃ- 1 δδὶκ γοιι, 
γΏΘη γόῖ! 566 41} {πΠ656. (ῃϊηρθ σοῃδίσγιοίεα ὙΠ δαοῇ σῆον οὗ 
ἐοτοϑίρῃξ οδῃ γοὰ ἀουρὲ ψμεῖμου [ΠῈΥ ἀγα ργοάποίβ. οἵ οἤδποθ 
ΟΥ̓ Ἰπ(6]Προηος 

“432). ο Ὀ6 στε ποῦ ! Μιενβα ἴῃ [ἢ15 πρῃΐ 6 γ νου] 566} 
ἴο Ὀ6 {πΠ6 δδηάινου οἵ βοὴα ψ1156 δυς  Πσου, 9 [1}} οὗ Ἰονςε ἴου 8]}] 
[Ὠιηρ5 Πνϊηρ.ὃ 

δός. ὙΥ̓Βαΐ 56.411 γε 58 ὺ οἵ {μ15 ραϑϑίοῃ ἱπιρδηϊθα ἢ τδῃ 
ἴο δερεῖ οἤβρηίηρ, [Π15 Ῥδϑϑίοῃ ἴῃ (ῃ6 τποΐθου ἴο ΤΕΔῚ ΕΓ 
ῬᾶΡβ, δηά 1 [ῃς8 ογεδίασα 1.561. οῇος Ὀόσῃ, {Π15 ἄξερ εβίσα 
οἵ 1π| δῃηά ἴδαγ οἵ ἄθβδιῃ Ὁ 

“4.2. Νο ἀουθίὶ ἰπ686 ἄο Ἰοοῖκ {πκ6 {π6 σοῃίτιναηοθϑ οὗ βοῖὴ8 
ΟἠΘ ἀ6ΠΠὈογδίεὶν ῥΙδηηϊηρ' ἴῃς οχίβίεηὸς οἵ ᾿ἰναρ ογεδίαγεϑ. 

δος. ὟΝ 611, δΔῃηα ἀουθίιθ95 γοι ἴδε] ἴο ἤδνβ ἃ 5081 οὗ 
ΔἸ ΕΙΠΕ ΟΣ. 1610} .:.}} ὅν 

“41»γ. Ῥαῖ γοιγ 4πεϑίοηβ, δημα 1 Μ1} ΔΏΒΕΥ. 
͵δοο. ΑΠΔ γεῖ γοι ᾿ππᾶσίηβ (παῖ εἰβενεῖθ ὯῸ ϑραῖίς οὗ 

ὙΠ] ΒΟΟΤΩ 15 ἴο Ὀ6 ἰουμα Απά ἰδαΐ, ἴοο, ἤθη γοὰ ΚΠΟΥ͂ ἰῃδΐ 
γοι ἤᾶνα 1ἢ ὙΟῸΓ ὈΟΑΥ͂ ἃ {ὩΥ Γταρτηθηΐ ΟὨΪΥ οὗ ἴῃ6 τ]ρηϊν 
Θϑιίῃ, 8 {16 ἀτορ οὗ [ῃς οτϑαῖ ψδίειβ, δηα οὗ 1[ῃ6 οἴπεῖ εἰε- 
τη Θηΐ8, γαβί 1ὴ {Π61Γ δχίεηΐ, γοῦ ροΐ, 1 ρῬγθϑῦτσης, ἃ ρϑγίοα οὗ ἐβο 

ἰονγαγϑ (ῃ6 σοϊηρδοίίηρ οἵ γοῦσ ὈοαΙΠγ ἴαμα ἢ ΜιΙηά αδἴομπε, τ 
᾿ ΜΟΙ] 566 ῃ, Μ ὨΪΟΝ 15 ΠΟ ετα το ΡῈ ἰουηά,’ γου Πδα [ῃς ἸποκΥ 
οἤδησβ ἴο βῃηδίοῃ πρ δηά τηδῖςα οἱ σι, γοὰ οδηποί [61] ΠΟΥ͂. 

1 τ Ρἢδί ΨΏΪΟΙ φορῇ οαΐ οὗ ἃ τηϑῃ." 2. εἰ Ὠρηλατρα,᾿ 
8. Ῥασβαρα τοίευγεα ἴο ΌὉν ΕΡρϊοἰδῖαβ δρ. ϑίο". 2207. 121, 20. 
4 Οὗ, ῬΙαι. ῥαξιοό. 30 Β: “δος. ΜϑΥῪ οὐ Ῥοάγ Ὀδ 5Ξαἰᾶ ἴο βανε ἃ 500}} 

γο. ΟἸθασῖγ, ιδοο. Απᾷᾶ ψδμοα οοσπθϑ ἰ[πδΐ βοΐ, ταῦ ἄδασ Ῥγοίδγοιιθ, ὉΏ1655 

1886 Ῥοάγν οὗ [86 υπϊνούδθ, ΜΙ οἢ. σοπίαδϊῃβ οἰθυηθηΐβ βίπηλαῦ ἴο οὐὐ Ῥοαϊο5 Ῥαΐ 
ἤηΘΙ, Ὧ85 αἷδο ἃ ϑο } ὅδ ἴμϑεγθ 6 δὴν οἴῃ βοῦτγοβ ὃ "᾿---Ἰονεῖί. (ο. 
ἄς Ν)ο 0. ἰ. 6; 1. τι. 



28 : ΜΕΜΟΒΑΒΙΠ1Α---ΒΚ. 1. ΟΕ. τν. 8 8:12 

Απά ἴπεθε [πηρθ δοιπᾶ δηᾶ δρουΐ 15, δούλου 1ῃ 51ΖΕ, 
[Πηϊῖ6 ἴῃ πὐχροι, οἶα {ΠΕῚῚ ΟΥΘΥΙΪΥ δυγδηρϑιηθηΐ, ἃ5. γ08 
ΒΌΏΡΡΟΒΘ, ἴο βοπὴβ σὑϑοιν οὗ ψιῦῦ ' 

ο “42. ΤΆ ΤῊΔΥ ὈΘ6, [ῸΓ ΤῊΥ ΕΥ̓65 [841] ἴο 566. [6 τηδϑίευ αρϑηΐβ 
κΓ [ῃ686, 85. οὔθ 5665 [ῃ6 ἔργ οδίουβ. οἵ [ῃ]ὴρ5 ρτοάποβα οἡ 
αὐτῆ. 

τς ϑόα" ΝΟ τοῖα ἄο γοῖ 566 ὑοῦ ΟὟ 5010], ΜΏΙΟΙ 5. [ῃ6 
τηδ βίου ἀρθηΐ οἵ ὙΟΌΓ ὈΟΔΥ͂ ; 50 {πδῖΐ, ἃ5 δι δἃ5. ἰῃδί ροββ, γοι 
ΤΑΔΥ͂ τηϑ πίδϊη, 1 γοιι Π|κ6, [μδ΄ γοὰ ἄο ποίῃίηρ στ ἰπι6]Π]Πσϑησς,} 

τοὺς Βαϊ δγεγσίίηρ ὈΥ ομδῃοςο. 
ΚΑ (Π15. ροϊηΐ Ατβίοάθιηβ.: 1 δϑϑατε γοι, ϑοογαίθθ, ἰδδΐ 

1 (ο ποὶ ἀϊδάκσϊῃ τμ6 Τλιγίηβ ρόνεῦ. ΟἿ ἰπ8 ΤΘομίΓΑΥΥ͂, ΤᾺ 
Ῥ6]16Υ 15 ἰδὲ ἰμ6 ΤΙΝΙ 15 ἴοΟῸ ριϑηα ἴο πΕΕδα 81Υ 56 1108 
ΨΏΙΟΙ 1 σου ]α τη Υ. 

δος, Βας [86 φυϑηᾶου {παῖ ῬΡΟΜΕΙ 15, ΜΏΙΟ. ἀἀεῖρῃβ5. ἴο 
ἰβῃα δηά νγαῖϊ Προὴ γοῖ, [ῃ8 τοῦδ γοῖ ἃ. οδ]] θα ΠΡΟ ἴο 
ΠΟΠΟΙΪ 11. 2 

41). Βε ψὲ611] αβϑυγεά, 1 ᾧ1 οοὐυἹᾶ Ὀεϊῖενε τῆς ροᾶβ ἰακε 
[ποπρῇϊ δἱ 411} ἰοῦ θη, 1 σψου]ᾶ ποῖ πδρὶδοῖ [Πθτη. 

,δός. ΗΟ οδῇ γο ϑΌρροβα ὑπαὶ ἰΠῈΥ ἄο ποῖ 80 ἰδκε 
τμουρς  ὙΥΠο, ἴῃ τῃ6 ἤγβι ρίδοβ, βᾶγβ ἴο τηδῃ δίοῃμα οἵ 
Ἰγίηρ ογεϑίασγεθ ἢἰβ εγθοῦ ροβίθγα, ἘΔ Ὀ]]ηρ ὨΪτὴ ἴο 566 [ΔΥΓὮ ΘΓ 
ἴῃ ποηΐ οὗ τη δηά ἴο σοῃπίει μαῖα τόσα ΠΈΘΙΥ (6 ΠεΙρῃϊ 
ἂΡονς, δῃά ἴο Ὀς 1655 βδ]εοϊ ἴο αἸδίτεβα [ῃδη οΟἴΠΟΥ ογαδίιταϑ 
[ἐπάονψεά [κὸ ΒΙπλ561Ὲ ψ ἢ εγεβ δηα βαὺβ δηα τοῦτ]. (οη- 
5146 πδχί ΠΟΥ {Π6Ὺ φᾶνε ἴο ἰῃ6 ᾿Ὀεδϑβί οὗ τῆς βεῖά ὃ ἴδεϊ δ5 ἃ 
ΤΘ8 5 Οὗ Ὀτορυθϑϑίοη οὐἶγ, Ὀαΐ ἴο δ {Π6Υ σανα ἴῃ δα ΠΟ 
Π4η65---ῃο86 Βαη5.  ΙΟἢ ἤᾶνα δοῃίθνεα 50 τπποἢ ἴο τα]56 τ15 
ἴῃ, [16 50816 οἵ ἤδρριηδθ ἀθονα 411 δῃϊηια 58. 1014 ἰῃθὺ ποῖ 
τηᾶῖςα [ῃ6 ἰοηραθ 8150} ψὨϊοῆ Ῥεϊοηρθ ᾿πἀεθα αἰκα ἴο τηδη 
Δα Ὀεβαβί, θαΐ ἴῃ τῆϑῃ [πον ἰϑῃϊοηθδα 1 50 δ5 ἴο ὈΪβύῦ Οοἢ 
ἀϊξεγθηΐ ρατίβ οὗ [86 τοῦτ αἵ᾽ αἰογθηῖ {ἰ}165, ὙΠΕΥΘΟΥ ΜῈ 
δῇ ρτοάποα δγοαϊαῖα σρεθοῃ, δηα πᾶύθ8 οοαδ οὗ 5101415 ἴο 
ΕΧΡΥΘ85 ΟἿ ΕΥΕΙΥ ψαηΐ ἰο οὔθ δῃποίμου. ΜΟΥ οοπβιάου τῃς 
ΡΙοαβιταβ οὗ [6 56χιδὶ ἀρραία : 1164. ἴῃ τῆς τεϑί οἵ τῆς 
ΔΏΪΠη4] Κιηράοτῃ ἴο οεγίδιῃ βεαβοηβ, ρας 1 (08 οἀ86 οὗ τηδῆ 8 

1 ΟΥ, ““ΌγΥ γοῦν Ψ1," γνώμῃ. 
2. 866 Κὶ που ἔοσγ δὴ δἰϊειηρί ἴο σαγα ἴΠ6 ἰοχί. 

5. ἑρπετοῖς, 8. -“' ῬΡοσίίοα] " ψοτᾷ, ΓΚ. Οὐ, ἵν. 418 ; Ἡετγοά, 1, 140. 
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56 1165 Ῥτοϊοηρεα πηρτόκοη ἴο οἷα αρθὲ0 Νοῖ αϊ4 1 οοπίθηξ 
ἴῃς ἀοάξπρεαα τηργοὶν ἴο ψγαίοῃ οὐϑὺ ἰῆ [πἰθγαϑίθ οὐ τηδηἢβ. 
βοᾶν. αὶ 15 οὗ ἴδ ΒΙρΏΘΥ ἱπροτί, 6 πηρἰδηϊθα ἴῃ δ 
[Π6 ποδ]θϑί δηα τποϑὺ Ἔχοι]θηΐ ἰγρε οὗ 5οὰ]. ἘὸῸν ψῆδιὶ οΟἰΠΘΥ 
ογδαίασθ, ἰο Ῥερίηῃ ψΊ ἢ, Πὰ5. ἃ 50] ἴο δρρτϑοϊδαίε {6 δχιϑίθηςα 
οὗ [6 ροάβ ῆὴο ἢᾶνε διζδηρεα [15 ρτδηᾶ δῃηά Ὀδαπίθοιβ 
πηΐνοιβα ἢ ὙΥ δῖ οἴου {Π06 οἵ δῃ1η,415 5801 Τηϑ σϑῇ το 
ΒΟΥ 6 ἴο [ῃῆ8 ροᾶβὺ ΗΟΝ δρί ἰϑϑίῃε βριτῖς οἵ τηϑῃ ἴο ἰαΐζα 
ῬΙΘΟΔΌΪΟΩ5. ἀρδηδέ ὨΌΏΡΟΙ δηα {ῃιτδί, οοἱά δῃᾶ ἢδϑδί, ίο 
Αἰ ]ανιαῖθ ἄϊβθαθθ δηᾶ ἰοβϑίθυ βίσδηρίῃ ΕΣ ΠῸΝ δα θα το ἸΙαρουτ 
ΜΠ ἃ ΥΙΘΕΝ ἴο ᾿βδγηΐηρ ̓  ΠΟ σαρδῦϊα οἵ ρδιπθυηρ ἴῃ [Π68 
[ΟΥ̓ ἤοιι586. Οἵ ἢ15 ἸΠΘΠΊΟΙΥ 84}1} [Πϑδύ μὲ Πα5 βεδιὰ ΟἹ 566 ΟΥἉ 
ὉΠπαἀογθίοοα Σ [5 1 ποΐ τηοβί ενάρηΐ ἴο γοὰ {πᾶΐ ὈΥ {Π6 5146 
οὗ οἴδὺ δῃϊπη815 θη ᾿νε δηα τονα 8 τᾶς οὗ ροά5----  παίαγα 
Ἔχ ]θηΐ, 1η Ὀοδαίν οἵ Ὀοαν δηα οἵ 501] ΒΌΡΥΘΙΛΘ ἢ  ῬῸΐ, τηδτῖκ 
γοῦ, 84 ἃ οἴδαίατα οὐ τηδη5 ΜΠ ὈΈ 6 Ἐποδβθα ἴῃ [Π6 βοάν οἵ 
δῇ οχ,, ῃς ψου]ᾶ ἤᾶνα Ὀδαη ρουγευ]ο85 ἴο ΟΔΥΓΥ Οὐδ Π15 Μ15865, 
ἦαϑῖ δ5 [Ὡς ροϑβεβϑίοῃ οἵ ἢδηᾷβ αἸνογοεα ἤοτὴ Βιιμδη 1 15 
ΡΙΌΠΙΕΪΕ595, Δηά [ῃξη γοὰ σΟΙΏ6, γοῖ οΟ δᾶνα οὐίδιηθα {ῃ 656 
ὕνο τηοϑί ρυθοϊοιβ δἰ αΐθ5, δηα σῖγα 10 ἃ5 γου Οριηΐοη {παῖ 
[πΠ6 ροάβθ ἰακα πὸ ἱπουρῃξ οὐ οατα Ὁ γοῦ. ΝΥ, ψμδΐὶ ψ11] 
γοὰ Βᾶγθ ἔμεην ἴο 40, ἰῃδὲ γοῖ! Τὺ Ῥδίανα δηᾶ Ὀ6 ρδυϑυδαθ 
τῃδ΄ γοι ἴοο δῖ6 ἴῃ {ΠΕ ἰπουρῇῃϊδ Ὁ 

“4. ΝΏΘα {π6Ὺ ἰτεαῖ πὲ 85 γοόοῖι [611] 015. πδὺ ἰτεαΐ γοῖι, 
δρᾶ ϑ6ηά τὴς σοιηβε]]οῦθ ἴο ΑΓ τὴ6 δίς 1 δ ἴο ἄο δῃηάᾶ 
ψῆδΐ αὐϑίδίη ἔτοτΣ ἀοϊπρ,2 1 ψ11 Ῥεϊϊενα. 

δός. ΘΕΠα γοὰ σου β6 ]οῦβ  (ὐμλ6 ΠΟΥ͂, δὶ θη (δε 
ῬΘΟΡΪῈ οἵ Αἰῆθηβ τλᾶῖκα πα υν ὈΥ οἴδοΐϊθ, δημα τῃ6 ροάϑ᾽. 
ΔΏΒΜΕΙ οοΙηθ5ῦὉ ΑτῈ γοῦ ποῖ δῇ ΔἰῃρηϊδηΡ ὋΏΙΩΚ γοῦ ποῦ 
[δὲ ἴο γοι! 480 [6 δῆβϑνευ 15 σίνε γγνῃδί ψῇθῃ [πεν βεῃά 
Ῥοτίφηϊβ ἴο [ογθνασῃ [ῃς 5ἰαίθβ οἵ Ἡε|1ὰ5 Ὁ ΟΥ ἴο 811 τη Πα ἢ 
Ατα γοῖι ποῖ ἃ τηϑῃ ὃ ἃ Ἡ 6] Ιεθ ἢ Ατα τοΐ {656 ἸηἰςΠαθα [ΟΥ̓ 
γοῖ αἷἰ5ϑοῦ (δὴ ἴ{ θὲ [πδ γοῖι δίομβ δῖε Ἔβχοθρίβα ὃἃ5 ἃ 5168] 
1Ιηϑἴδηοθ οἵ Ὀιγίηθ Ὡρρίθοῖ ἢ Αρϑίη, ἄο γοῖ! ΒΌΡΡοΞΒΕ {πα {π6 
σοάς οοὐυἹἱὰ αν ᾿ρ]δηϊθα τη ἴ[ῃ6 ἢραγὶ οἵ ᾿δῇ {π6 ὈΕΠΘΓ ἴῃ 
[ΠΕ σΔΡΔΟΙΥ ἴο μους Ὠϊτη τγεα] ΟΥἮ Οα. δα ἰθὺ ποὶ [Π6 
ρΡροψεγ ουϊά ποῖ τήξῃ δᾶγα αἰἸβοογετεά (ῃ6 ᾿πηροβίατα [ἢ 81] 

1 ῷῥρρ Ατἱςίοί, ὧδ δαγί, ΑΙ μ2ριμαῖ, ἵν. το. 
2. 586 ΙΝ, Πἰ. τῷ (Ὀείον, Ὁ. 151). 
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[μῖ5. ἴαρ88 οὔ εἶἰππθὴ Πὸ γοι ποῖ ρετοεῖνε (μδὲ [Π6 ψίβεϑι δηά 
τηοβί ΡΟ ΠῚ 0 16 οὗ ματηδῃ 15} Ο5---ὴ ΤΠΕ6Ὺ οἸΠ165 ΟΥ {Π065 

ν 

οὗ τηθῃ---ῶῦ6 δυο [86 τοδὶ (οά-δασίηρ ; δηᾶ 1ῇ ἴῃς ᾿παϊνιάπ8] 
ΤΏΔΠ ἴδ6 ΤΙΡΘΙ Ἦ]5 ρὲ δπᾶ ἱπαρτηβηΐ, [6 ἄδερϑὺ 15 σγα]ριοιϑ- 
Ὠδθ5 ἢ ΔΉ, ΤΥ ροοά 51. (Ὠ6. Ὀτγοῖίκα [Ου[ἢ), Ια ἴο εατὶ δηά 
Ὁηαογβίδηα ἰδ Ἔνθῃ 85 γοῦ Γ Οὐ τη ΜΠ ΏΙη γοὰ οδῃ {1 
ΔΗ ἀΐβροβθ οἵ γουγ ὈΟΩ͂Υ 85 ἴἰ 15[5, 50 ουρῃς χα ἰο {δῖπἰκ [ῃδὶ 
[ῃ6 ψιβάομῃ ψΏΙΟΠ δοιάθς ΜΙ] [Π6 πηϊγϑίβαὶ 6 ἄοαθ 50 
ἄἴβροββ οἵ 81] [δϊηρϑβ ἂ5 ἴ. πη 45 δρτεθδῦ]α ἰο 1561; [ὉΓ ΒΔΙΑ͂ΪΥ 
ΤΑΔΥ ἴὸ 6 (παῖ γοῦν αγα 15 δ]8 ἴο τϑῆρβ ΟΥ̓́ΘΙΓ ΤΩΔΗΥ 8 ἰΘΔΡΊΕ, 
δῖ [πα΄ [ῃ6 ἐγὲ οἵ (οά 15 ρονγευίεθθ ἴο δι τασα 811 [ΠΙηρ5 δἱ 
ἃ ΘἴδησΘ ; ΟΥ [δὲ ἴο γΟΌΥ 508] 10 15 ρίνβῃ ἴο ανγὲ1}1 1 {ποπρῆϊ 
ΟἹ τηδίζευβ ὮΘΙῈ ΟΥ [81 ΔΘΥ ἴῃ Εργρί ΟΥ̓ ἴῃ 5101 γ, Ὀπὶ ῃδὲ [ῃς 
ΞΟ. 46 {ποιρῃΐ οἵ (οα 15 ποΐ βευοϊδηΐ ἴο ᾿ποϊπαδ᾽ 8]] 
[Πΐηρθ δὲ οπβ ἰπβίδῃς ὑπᾶρρ ἨΪΐΒ οἂτθ. Τῇ ΟὨΪΥ γοὰ σου] 
ΟΟΡΥ͂ γοῦγ οὐ Ὀεμδνίουτ  ΏΘΓα Ὠπηδη ὈΘΙΩρΡΒ ΔΙῸ σοῃοοτηΘά. 
Τὸ 15 ΌΥ δοίβ οὗ βεύνίος δῃᾷ οὗ Κιηάηθϑο ἰῃδὶ γοι ἀϊβοονεῦ 
ΜΏΙΟΉ οὗ γοῦτ δ] ]ον5. ἀτὰ ΜΠΠ]Πηρ το ταῖς γοι τη πα. Τί 
15. ὈΥ (αἰκίηρ δποίμου ἰῃπΐο γοῦγ σοῦη561 δδαΐ γοῖ αὐτῖνα δὲ 1Π6 
ϑϑογαεί οὗ δῖ5 ψίβάοιη. 1, οἡ 16 ῬυΠΟΙΡ]6, γοῦ Μ11 Ὀαΐ τηβῖςθ 
{41 οὗ [ὴ6 ροάϑβ ὈΥ δοίβ οἵ βϑούνίοθ, θίμο {πῸὺ ψ1}} σἤοοβα 
ἴο ρῖνε γόοῖ σΟΌ 561 ἴῃ πηδίζευα ΟΡδοῦγα ἴο τηογίδὶ ν]βΊ οη, γόοἃ 
50,41} ἀἸβοονοὺ (ῃ6 πδαίυτε δηᾶ [ῃ6 ργεαΐηθϑα οἵ (οαπεδά ἴο ᾿ς 
50ΟΙΒ {Ππ8ὲ ΤΠ6Υ ἴα 8016 δ οῇςς ἴο 566 411 [ῃϊὴηρ5 δῃᾷ ἴο ἤθδγ 
811 (]ὴρβ δῃᾶ ἴο Ῥ6 ργθϑθηΐ δυο γ6, ΠΟΥ ἄοσϑ [ῃς6 ᾿θϑβϑί 
ΤὨϊηρ Ἔὅσαρα {ΠΕ 10 ψαίομι] οδΙ6. 

ΤῸ ΤῺ τη]η4 {Π6 οἤεος οἵ ψογάβ Ππκ6 [656 ψὰϑ ἴο σϑῖιβε 
᾿1Πο586 δρουΐ τα ἴο ΒοΙ]α δἱοοῦ ΠΌμω ὉΠΠΟΙΙΏ655, θάβθηθβθβ, δηᾶ 
[η]π50166, ποῖ ΟὨΪΥ ΜΠ18ῖ ΤΠῸΥ ψεῦα βεθὴ οὗ τηθῃ, Ὀαΐ ἐνβῃ ἴῃ 
[Π6 5011Δ1ὙΥἧὈΪδοθ, 5156 6 ΤΠ6 Ὺ τημϑί ὈΕΙΙανα ἰῃδΐ ἢο ρῥδτί οἱ [Π6]Γ 
οοηάποῖ σου] Θβοαρα [6 εγβ οἵ Ηδδγυθεῃ. 

γ.----ἰ ΘΌΡΡΟΞΒΘ ἰὉ τηδὺ 6 ἰδίκθῃ 5 δα μη εἀἃ [Πδὲ 56] ΟΟὨΙΤΟΙΪ 
ἷἶ5 ἃ ὭΟΌΪΘ δοααυϊγοιηθηΐ [ῸΓ ἃ πιδηῃ.2 ΤΤ 50, ἰδὲ τ ἔπτη δηά 
ΠΟΙ 51 6Υ ΕΙΠΕ ΤΥ Ἰαηριαρα ΠΠκ [6 [Ο]]οσὴρ ΠῈ τὰ5 ΠΙΚΟΙ͂ν 
το 1δδα 5 ᾿Ιβίθῃευς οναγαβ 5 ἴο {π6 δἰδιητηθηΐ οὗ [Π15 νἱτίθθ. 
(ἐ 51γ5,᾽ ἢ6 Μοῦ] 88, “1 ἃ γὙᾺΓ σϑὴθ ΠΡΟῺ τι1ι5 δηα τὰ ψιΒῃθά 

ΓΞ ΟΥ, “ΥΘΆΘΟ. 85 γοὰ 86 ψοηΐ ἴἰο ἄο.᾿" 
2. Τλῖϊ. "δ Ῥαδα 1 δηα Ὀγανθ ῬΟββθβϑί 5. προὐβίβαζε. 
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ἴο οὁῆοοβα ἃ τῆδϑη 0 ψοι]α θεϑί Π6ΙΡ ἃ ἴο 58ᾶνα ουΐβεῖγες δηᾶ 
ἴο Βσ 6 ΟἿΤ ΘΠΘΙΉΥ, Τ ΒΌΡΡοΟΒΘ χὰ 5ῃοι] 4 βοδγο ον βοϊθοῖ ομς 
σοτη Μὰ Κπδν ἴο ΡῈ ἃ 5ανε ἴο δἰβ Ὀε]]γ, ἕο ψίπθ, οὐ 1π8ἰ, δηά 
ῬΙΌΩΘ ἴο Βισοιμη Ὁ ἴο 101] ΟΥ 51.6ρ. (ουά ψὰ ἐχρθοῖ βοῇ δὴ 
ΟἿΘ ἴο 5801 ξ 115 ΟΥ̓ ἴο Τηδϑίευ ΟἿ ἴθ ΟοΟοὐ 1 οῇβ οὗ 5 ψ6ῖῈ 
ΠΘΘΤΩΡ [Π6 66 οὗ ἢὨϊ5 ἄδγ5, δῃᾶὰ ἢ ψι5ηθα ἴο ἀϊϑοονθῖ 5ΟΠΊ6 
ΟἿΒ ἴο ΠΟΙ ἢ6 τηϊρῃϊ δηίγϑὶ ἢ]5. 50η5 ἴου βδἀποδίίοῃ, ἢ15 
τηδ θη ἀδιυρῃςουβ ἔοσ Ῥγοίϊθξοίίοη, δηα ἢ5. ὈΓΟΡΟΙΥ͂ ᾿ῃ ΘΘΠΘΓΔΙ 
ἴοΥ ῥγεβεσυδίίοη, σου] ἢ6 ἄδοιῃ ἃ ΠΠουτης. πον οἵ βοῇ 
οἴποεϑῦ ὙΝΏΥ, πὸ οὔα νου] ἄγθατὰ οὗ δηἰγυβείηρ 5. Ποο 5 
διηα Βογάϑ. Π15 βίοσεοιβθα δη 4 ῬδγΠ5, ΟΥ 1ῃ 6. ϑσυρουηϊοπάδθηοε 
οἵ 15 ψουκ5 ἴο {Π6Ὸ ἰδηθυ ππϑίοῖθθ οὗ δῇ ἱπίθιηρογαίθ 51806. 
14 ὈυΓΠΘῚ ΟΥ̓ 8Δῃ εἰταηα ὈΟΥ ΜΙ 5ΌΟἢ ἃ ομδγδοίου ψεῦα οἴογεά 
ἴο τ5 ψχὲ ΟΣ] πού ἴα ἢ] δ5 8 ἴδε ριῆ,. Απᾷ 1 Βα ποι]ά 
ηοῦ δοοδρύ δῃ 1ηἰθιηρογαία 5ανθ, τ μαὶ ρϑῖη5 5ῃοιπᾶ [ἢ6 τηδϑίευ 
ὨΙ 561 [Κα ἴο ἀνοϊᾷ πὲ ᾿τηρυζαίίοη. ἢ ἘῸΣ ὙΠ δ ᾿πςοη- 
ΠΠΘηΐ πη 1ἰΐ 15 Ποΐ ἃ5 ἢ [ῃ6 561 Εβθϑίςου δα (ἢ ςονείοι8. 
ΓΈ 656 ΤΑΥ͂ δ΄ ΔΩΥ ταῖθα Ὀ6 Πε]ά ἴο δῃτίοἢ {Ππϑιβεῖνθϑα ἴῃ ἄδρτίν- 
ἴηρ οἴμβειβ. Βαΐ τῃξ ἰπίειηρεταῖθ τπϑῃ οδηηοί οἰδίτη ἴῃ {{Κ8 
[Ἀβῃϊοη ἴο 6 ἃ ὈΪ]6ϑϑίηρ ἴο ὨΙΠΠ56 1 1 ἃ συ756 ἴο ἢΪ5 περ ΟυΓ5 ; 
ὯΔΥ, [ῃ6 τ Ἰβο ἢ !ε ψῃ]Οἢ ΒΘ ΤΔΥ οδῖιδ6 ἴο οἴμεῖβ ἰ5. ποίῃίηρ ΕΥ 
σΟΙΏΡΔΙ5Οη ΜΠ Πὲς ὨΙΟἢ τεάἀοιηα5 ἀραϊηβὶ ὨἰΠΊ5 6], βίης [ 
ἴ5. (6. Πεῖρῃΐ οὐ τ ]βοῃίεῇ ἴο ταίη---1 ἀο ποῖ 547 οὔμεῖβ οὕ Π 

ἨοῦδΒ8 δηα ρῥτορετίυ---θυῦ ομδ 5. Οὐ ὈΟΑΥ͂ 8Δη4 ΟμΕ᾽5. Οὐ 5011. 
ΟΥ το ἰακ8 δὴ ΘΧΔΠΡ]6 ΠΌΤ βοοίδὶ 1ΏΓΕΤΟΟΙΤ56, ΠΟ ΟἿ6 ΟΔ͵ΕΒ 
ἴου ἃ σιιθϑί Ὧο εν θην, [αῖςε5 τότε Ὀ]εαϑαγα ἴῃ ἴῃ σίης ἀπά 
τῇς. ναημᾶς [ῃ8ῃ ἴῃ ἰῃς ἔτθημᾶς Ῥεϑιάθ ἰπλ---ῆο οἰϊηΐθ. ϊ5 
οοιητδάθβ οὗ [πΠ6 δῇεβοιϊίοη ἀπε ἴο ἴδηι ἰο ἀοίΐς Ὀροη ἃ τη Ἰβίγθϑ85. 
οΘ5 1 ποῖ σοτὴξ ἴο [ϊ5, [δι Ἔνευῦ ποποϑδὺ τηδῃ ἰς θομπά ἴο 
Ἰοοῖς Ὡροη 56] τεϑίγαϊης 845. 1ῃ6 υευῦ σογηρις-ϑίοης οὗ νίγίαθε :2 
ΜΏΙΟΠ ἢ6 5ῃοι14 566 Κ ἴο ἰᾶὰὺ ἄονῃ 85 [ἢ Ῥαβὶβ δῃᾶ [οπηάαδίίοη 
οὗ Πῖβ δο!] Ὁ ὑντΒοῦί 56! Ἐτοϑίγαιμί το σδῃ ἰᾶν ΔΠΥ σοοά ᾿Θ550ῃ 
ἴο ἤβαῖΐ οὐ Ῥτϑοῖίῖβα 1 θη ᾿θασγηΐ ἴῃ ΔῊΥ ἄσρτεα που βρεακίηρ 
οἵ Οὐ, ίο ρεΐ 1{ σοηγοίβαῖν, ψμαΐ σαν οἵ ρθαβιτα ψ 11 ποῖ 
ΒΌΠΕΙ ἀσρΘΠΘΥΔΟΥ͂ οἵ 501] δῃᾷ ὈοάνυῬ ΒΥ Ηδρτγα," Μ6]11 τδὺ 

1 ΟΣ, “ἢοΝ 5ῃου]α [ῃ6 τηββίευ Ὠϊτηβεῖ Ῥογασα οὶ ἢ [41] ἰηΐο {πα 

οαΐεσοσυ. 2 κρηπῖδα. ὅεε Ῥίῃά, γέ, ἵν. 138; ἐξ. νἱϊ, 4; ἐδ, ἔτ, 93. 
δ 568 Ρεΐονν, 1Π1. χ. 9, χί. 5; ΓΝ. 1, 9, ἵν. 8; Ζεομ. χ. τ; Φνγοῤ. 1. ἵν. 

12; Ρίαῖ, Ῥαεαγ. 230 Β. Οἵ, Θῃδίκεβρ. ““ὉΥῪ Τιακίη.᾽ 

ὁ 
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ΕΥ̓ΘῪ ἴδε τῆϑῃ Ὀ͵ΔΥ ἴο 6 βανβᾶ ΠΌτῃ [ἢ βϑύνιοα οἵ βυοῇ 
δι 5ἷανε ; δΔῃη4 ΜῈ] ἴοο ΤΏΔΥ Ὧδ ΠΟ 15 ἴθ Ὀομάᾶαρε ἴο 500 ἢ 
ΡΙΘαϑιιτ6 5 ΒΌρΡρ οαία Ἡδξανεη ἴο βεηα Ηΐπὶ ροοά τηδβίειβ, βθοίηρ 
[ῃδἴ 15 (ῃ8. οἣβ Πορδ οἵ βαϊναίίοῃ ες Ὠϊτη.᾽ ' 

Ὑγε11-τειηροιε πψογάβ: γεὶ ἢΪ5. βε ἐτεβίσαίης βἤοηθ ἔογίῃ 
ΘΥθη ΤΟΤΕ ἰῃ [5 δοῖβ ἤδη ἴῃ ἢἰ5 ἰδηριαρε. Νοῖ ΟΠΙΥ νγ88 
6 τηβϑίθυ Οὐαα [86 ρ᾽θαβυτεϑ πνοῇ ἤον όσα {πε Ὀοάγ, Ραΐ 
οἵ ἴμοβε δἷϑο ψῃϊοῇ τὲ [δα ὉΥ τομαβ, 15. ὈΕ]ΘΓ Ῥεϊηρ [Πδ0 Πα 
ὙὯΟ ταοαδίναθ ἸὩΩΟΠΘΥ ΠΌΙΏ [ἢ15 Οἵ ἰῃδιί σἤδησα ἀοΠΟΥ 865. ΠΡ 
ΟΥ̓́ΘΥ ΠΙΙΉ56 ΙΓ ἃ πλαϑίθυ, δηά Ὀιμας Ὠιἰμηθο! ἴο δῇ δΔροιαϊηδ 8 
5] ν ΟΙΥ. 

ΥἹ.----Τὰ {Π15 σοηϊαχί 50η16 ΟἸἰβοι 551065 ΜΠ ΔΠΠΙΡΏΟη {Π6 
ΒΟΡΒΙΒ. 1 ἄδβθοῦνε τοοοῖᾷ. ΑΠΠΡΠΟΩ ΔΡΡίΉόδομθ5. ϑοοίδίθϑ ἰὴ 
ἤΟΡα οὗ ἀγανίηρ ΑἸΤΑΥ ἢ 15 αϑϑοοϊαίθβ, δηα 1 [ΠΘΙΓ Ῥγθθεηος {ΠῈ85 
δασοϑίβ. ὨΙ1η. 

4 πἤἪομ. ΝΥ, ϑοοτγαῖςϑ, 1 αἴνγαγβ ἰπουρῆν 1 γὰ5 Ἔχρεοίθά 
οὗ βέαἀξηΐβ οὗ ΡἈΙΠΟΘΟΡΩΥ ἴο ΡΊΟΝ [ἢ ὨΔΡΡΙΏ655 ἀΔ1ν ; Ὀυΐ γοὰ 
βδεῖὴ ἴο Πᾶνε τεαρεα οἴμπου ἢππ|15 ΠΟΙ γΟΌ ὈὨΠ]οσορῆγ. Αἱ 
ΔΩΥ ταῖθ, γοι οχιϑδί, 1 ἄο ποῖ 58} [1γ6, 1ὴ ἃ δίγὶθ βαοἢ 85. ΠΟ 
514 06 Βευνρ ΠΠΩ͂ΘΙ ἃ τηδδίου σου ρας ἀρ ψιῃ. Ὑουν τηδαΐ 

- Δα γουγ ΟΠ δῖα οἵ ἴῃῆ6 οσμδαρθϑδί βουΐ, δηα .δ5. ἴο οἱοίῃεϑ, 
γοῖ οἸηρ' ἴο οὔθ γί μεα οἱοαῖκ ΜὨΙΟΙ βαῖνε γοῦ ἔοι ΘΠ ΠΊΘΥ 
δια ]ΏΓΕῚ ΑἸ1κα ; δηα 50 γοι φΡῸ (86 ψο]6 γεαῦ τουπηά, σψιτῃοσΐ 
5Π065 ἴο γοιχ δαί οὐ ἃ βοῖτὶ ἴο γοθτ θΔῸΚ. ὙΤΏδη ἀρδίῃ, γοῦ 
ΑΙ οί ἴου ἰδκίηρ ΟΥ̓ ΠΑΡ ἸΩΟΏΘΥ, ἴΠ86 τηθῖα βθθκιηρ Οἱ 
ΜΏΙΟὮ 15. ἃ ὈΙθαϑατο, ουθὴ 85 ἴῆ6 ροββθϑϑίοῃ οἵ ἴ δάάβ ἴο {πῈ 
ΒΘ Θίη6 55 Πα Ἰηἀδρθηάξηος οὗ δχιβίθσμοθ. 1 ἄο ποΐ ΚῃοΥ͂. 
γῇ αίηοΥ γοῦ [Ο]] ον (ἢ6 σοϊηηοῃ Τὰ]6 οἵ ἰδϑοῆειβ, ΠΟ (τὺ ἴο 
[5 ῖοη {Π6ῚΓ ῬΌΡ1]15 ἴῃ ᾿τϊται!οη οἱ {μειηβεῖνϑϑ," δηα ΡΙΌΡοΟβα 

το τπηου] 4 {πῸ ομαγδοίειθ οὗ γο Ὁ σΟΠΊΡΔΗΙΟΙΒ; αὶ ἰξ γοῖ 
ἄἀο γοι οὐρῃξ ἰοὸ ἀὰπὺ γνουτβει ῥτγοίεθθοσ οὐ [ῃῇ6 αἵ οὗ 
ταις μα η655.5 : 

ΤῊῸπ5 ΤΠ δ] θηρεᾶ, ϑοοζαίθθ τϑρ] θα : Ομ ἰ(πϊηρ ἴο τ16 
15. σογίδίη, ΑΘΠΡΒΟΩ ; γοι ἤανγε σοπῃοεὶνεα 80 νἱν] δῇ τάδ οὗ 

1 ὁ τερατοσκόπος, ““ἾΕΔΙου5 οἵ ϑοογαίθϑ,᾿ δοοοσάϊηρ' ἰο Ατ᾽βϑίοι]α ἂρ. Ὁ ΐορ. 
Τοῦ. 11. ν. 255. 5866 ζορεί, “70. Χορ. 

2 Οἵ, ““{τν ἴο στα ουΐ {πα ῖγ ραΡ15 85 οορίθϑ οὗ {πθηλβοῖναβ." 
5. 5366 Ατὶϑδί, Οἱομάς, ὧν ὁ κακοδαίμων Σωκράτης καὶ Χαιρεφῶν. 
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ΤΩΥ 116 οὗ ΤΙΒΕΙΥῪ ἰηδί [ῸΓ γοιγβο! γοῦ που] οἤοοβα ἀθδίῃ 
ΒΟΟΠΘΥ ἰῇδη ᾿ἷνα 8ἃ5 1 ἄο, ΘΌΡΡΟΒΘ ΠΟΥ͂ ΜῈ {0 Δηα σΟΠΒΙΑ͂ΘΙ 
ΜΏδΐ 1ἴ 15 γοῖ Πηά 80 Βαζὰ [πὶ ΤΥ 116, 15 1 ἰῃδὶ 6 ψῆο 
ἰαἴκθθ ραγιηθηΐ τηθϑί δἃ5. ἃ τηδίίου οὗ οοπίταοί βηϊβῃ (ἢ6 ποτκ 
ἴου ΜΘ. ὯΘ 15 ρα, σἤδγθαβ 1, το ἀο ποΐ ἰαῖκα ᾿ἴ, 16 πηάου 
ὯῸ σοῃδίσδιηΐ ἴο αἀἰβοοῦσβα Ἔχοθρὶ ψΠ οτα 1 ομοοθαρ Ὅο 
γοῖι 46 5ρ156. ΤΥ αἰἸδίδιν οὐ ἴΠ6 στοιηά (μα (ῃ6 ἰροὐ ψηΐϊοῃ 1 
οαἰ 15 ἰε8585 ὙΒΟϊθβδοίὴβ δηᾶ 1655 βίγεηρίῃθηΐϊηρ [ἤδη ὙΟΌΓΒ, ΟΥ 
[δὲ ἴῃς ἁγία θα οὗ ΤΥ ΠΟ ΒΌΤΩΡΈΟΙ 816 50 ΒοᾶγοΘ Δηα 50 στ ΠΟἢ 
ΟΟΒΊΠΘΙ ἴο ῬΓΟΘΌΓΕ ἤδη γοιχδῦ ΟΥ Ὦδνε [26 {π|115 Οὗ γΟᾺΙ 
τ δυο ηρ ἃ Πάνου ἀθηϊεα ἴο τη Τὸ γοὰ ἢοΐ ΚΩΟΝ [Π6 
ΒΏΔΓΡΟΥ ἴπ6 ἀρρειϊα (ῃ6 1655 με πϑεά οὗ βδιςθϑ, [ῃς Κδϑῆρε 
1 {δἰγβ [6 1655 [ῃ6 ἄδβιγα ἴοσ ουί-οξ - αν ἄτη κοΡ Απά 85 
ἴο ταὶ πηθηΐ, οΙοί 65, γοι Κηονν, ἀγα σμδηρεα οὐ δοσοπηΐ οὗ οο]ά 
ΟΥ̓ Εἶ56 οἵ ἤβαῖ, Ῥβορὶβ ΟὨἹΥ ψεαῦ Ὀοοΐίβ ἃπα β5ῇῆοβϑβ ἴῃ οτάι 
ποῦ ἰο 98] {π6Ὶ ἐδβεὶ δῃᾷ 6 ρτθνεηϊθα παϊκίηρ. Νοῦν 1 δϑκ 
γοῦ, βάν γοῖ Ἔνὰῦ ποϊοεά αὶ 1 Καθρ τῆοσε, ΜΠ] ἀοΟΥΙ5 
ἴδῃ οἴμεῦβ οὰ δοοουηΐ οὗ (ῃς οοἰάᾶΡιξ. Ἐΐᾷδνε γοῖῦ ΕΥ̓ΘΙ 566 Ὼ χὴδ 
Ὀα.ΠΠηρ ΜΠ ΔΩ ΟἿΘ ΤΟΥ βῃῆδάβ οὐ δοσουηΐ οὗ [ῃ6 δεοδὲῦ οἱ 
ΡῬτενθηίβα μψαϊκίηρ ἰο τὴν ποατῖβ σοηίδηΐς ὈΥ ἃ βοσα [661] Ὅσο 
γοι ποΐ ΚΠΟΥ͂ ἰμδΐ ουθῃ ἃ θα ΚΙηρ ὈΥ παΐυγα τηδυ, ὈΥ αἸηΐ ΟἹ 
ΟΧΘΓΟΙΒ6 δηα ΡῬγδοίίοβ, σοσὴβ ἴο οὐὔϊάο ἃ ρσίδῃηΐ γῆ Ὠδρ]θοίξ 
Ἦϊ5 ὈοάγΡ Ἐξ νὴ] Ῥθαΐ δῖ ἴῃ 186 Ῥδυουϊαυ Ροϊηΐ οἱ 
{τα ηηρ, δια ὈΘδΓ [ἢ 5ίσαὶη ΤΟΤΕ δα 51γ. Βαϊ γόοῖ] ΔΡΡδΥΘ ΠΕ 
Μ011}} οὶ μᾶγο 11 [ῃδΐ 1, ΤΟ 8Πὶ ἴου δυεὺ (τ  Πηρ᾽ Τα γ 561 ἴο Θμἄπτε 
[815, ἰῃαΐ, δῃηᾷ [ῃ6 οἴου []ηρ πὨ]Οἢ ΤΥ ὈΕΙ811 [Π6 Ὀοάγ, οδῃ 

. ὈΓΑΨΘ 811 ὨΔΙΓΑΘἢ105 ΤΟΥ͂Θ ΘΑΒΠῪ [8 γοῦ 561} [ΟΥ̓ Ἰηβίδησθ, ψ ΠΟ 
ῬΟΙΏΔΡ5 816 ποΐ 50 ργδοί5βεα, Απα ἴο Ἔβοδρθδ 5ἴδνεσυ ἴο [6 Ὀ6]]ν 
ΟΥ̓ ἴο 566 οὐ ἰθοῆεσγυ, σδῇ γοι βιρροβδὶ τόσα δἤξοϊίνε τηθδῃς 
ἴδῃ [6 ροββθββίοῃ οὗ βοὴ ἵΏΟΤΘ ΡΟΣ] διδοῖ, ΒΌσὴς 
σΟΙΠΙΘΙ- ΟΠ ΜΏΙΟΝ 5841] ρ]αἀάθῃ ἢοΐ ΟὨΪΥ ἴῃ (δ πδηρ, Ὀπ| 
ὈΥ (ῃ6 Βορ6 δῃκιηα]θα οὗ 115 ἰαϑιηρ πδεία]ηθββ Απά γεί [ἢ]: 
γοιι ἄο ΚΗΟΥ͂ : ἸΟΥ 15 ποῖ ἴο τη ο ἔδοὶβ (μαὶ ἢ6 15 ἀοἱπε 
ΜῈ}1 ἴῃ ποίῃϊηρ ----ἰ ὈΕΙοΩΡ5 ἴο οὔδ 0 15 ρεγβυδάθα (δὶ 
[Ὠϊηρθ δ΄ΙῸ Ῥτορυθϑϑίηρ ΜΠ ἢΐτη, Ὀ6 ἴἃ {ΠΠ᾿|ρὸ οὐ τῇς ψοτκ 
Πρ οὗ ἃ ν65561,Ϊ ΟΥΥΎ ΔΩΥ οὗ [π6 ἰποιιβαῃπάᾶ δῃᾷ ομὲε {πίηρβ οὐ 
ΜΏΙΟΩ ἃ ΤῆΔῃ ΤΔΔῪ οὔδηοα ἴο Ὀ6 επηρίογεᾶ, Τὸ Ἀἰπὶ ἴἰ 1: 
δίνθη ἴο τα]οίςα δ5 ἢ6 γτεῆβοίβ, “1 δὴ ἀοίηρ ψ6]}. ΒΒαΐ 15 [ἢξ 

1 “ἐΤῊβ Ὀαβῖη655 οὗ ἃ 5ΠΙΡΟΥΤΏΘΙ ΟΥ 5κίρρασ." 

ΨΟΙ, 1Π1--ττι Ὀ 



34. ΜΕΜΟΒΑΒΙΙ1Α---ΒΚ. 1 οΗὸ νι, 8 9.13 

ὈΪδαϑαγα ἀεογνεα ΠΌΤΩ 411 [Π656 ραΐϊ ἰορϑίμευ 4] ἃ5. ἸΟυΟΙ 5. ἃ5 
ἴῃς. σοῃϑοϊουβηθθθ οἵ Ὀεοογηϊηρ ὈεΙΕΓ ΟὨ 6561, οὐ δοαυϊτηρ 
θείίο δηᾶ Ὀείζευ ἔπἰθμάβ Ὁ Τῆδί, [ΟΣ ΤΥ ρατῖ, ἰ5 (π6 ὈΕΙΙΘΓῚ 
οΟΠΕΠπ6 ἴο σΠΕΙ5ῃ. 

Αραΐῃ, {10 Ὀ6 ἃ φιθϑίίοῃ οὐ μερίηρ ομο᾽β {τη ἄς ΟΥ̓ ΣΟΌΠΈΓΥ, 
ΜΏΙΟΝ οὗ [ἢ6 ἔχο 11 αν [8 6. Ἰαῦροῦ Ἰοιβύσγα ἰο ἄδνοίβ ἰο {μ 6868 
οδή]εοί5----ς ψῆο ἰεδ 5. τῃς 16 ψῃϊοῦ 1 Ἰεδα ἰο-ἄαγ, οΟΥ 8 ψῇο 
1ῖνε5 1 {Π6 5ίγ16 ψῃ ἢ γοῦ ἄξειῃ 850 [ὐγίαηδία ἢ ὙΝΙοἢ οὗ [8 
ἴνο 11 δορί ἃ 5ο] ει β ΠΙ8 τῆοσγα 68511γ----ἰἢθ τηϑ ο οδηηοί 
σοῦ οὐ ψιοαΐ Ἔχρϑηβίνα ᾿νιηρ, ΟΥὁἨΩΘ ἰο γι ῇομ ΠδίθυοΥ σΟΠ165 
ἴο αῃά ϑαυῆοθ ὙΥΒΙοἢ Μὴ] Ὀκ [ῃ6 τϑδάϊθυ ἴο οδριτα]αΐα δηᾶ 
ΟΥ̓ “ΤΏΘΓΟΥ ἢ 1 ἃ 5ϊ6ρ6---ἰῆ6 τηδη οἱ εἰδροζαία ψδηΐβ, οὐ δ6 
0 οδῇ βεῖ δίοηρ ΠΔΡΡΙΥ ἢ (ῃς6 τεδάϊοϑὶ (δϊηρβ ἴο παπᾶ ἢ 
Υου, Απάρμοῃ, νοῦ] θεὰ ἴο βιρρεβύ [ῃδὺ ΠΔΡΡΙΠ 655 σΟη 1508 
ἴῃ ἸὈΧΌΓΥ ἃηα δχίταναραηςα; 1 δοϊά ἃ αἀϊῆδγθης οτθθά. Τὸ 
Ὦανα Ὧο ψγϑηΐβ δἱ 81} 15, ἴο ΤΥ τη]η6, δὴ δἰιραία οἵ αοά- 
Πρδᾶ ;} ἴο ἢδνε 85 ἴδυνν γδηΐβ ἃ5 ῬΟϑβΙ016 [π6 ἡδαγϑϑί ΔΡΡΓΟΔΟἢ 
ἴο (οαπεδά ; δῃμὰ δ8 [μα ψ ΒΟ 15 αἰνίηθ 15 τ] ρ 65, 560. {παΐ 
15 πδχύ τ ]ρητθϑὶ ΜΏΙΟὮ σοτηε65 οἱοβθϑί ἴο [ῃ6 ἀϊν]η6. 

Βευσσηϊηρ ἴο [ῃ6. ομδῖρα δ δηοΐθου {π|6, [15 5816 
ΑΠΠΡΒοη εηραρεά ϑοογδίθβ ἴῃ σοηγουβδίοη [Π1|8. 

“415ὲ. ϑοογαίδϑ, [ου τὴν ρατί, 1 Ῥ6Ιανα νοῦ ἴο Ὀ6 4 ροοά δηά 
ὈΡτρδΐς τῆδῃ ; Ἀπ [ῸΓ γΟΌΓ ψιβάοιῃ 1 οδημοίῖ 5840 τηποῆ. 1 
Δ ΠΟΥ γοῖ Μοῦ] ΠΑΓαΪν ἀϊδραία (π6 νεγάϊοῖ γοῦτβε]ΐ, 51006, 
85 1 ταηλατκ, γοι ἀο Ὡοΐ δϑὶς ἃ ΠΟΠΘΥ ραυτηδηΐ ΤΟΥ ὙΟΙΓ 
ΒΟΟΙΕΙΥ ; δηά γεῖ 1 1 ΟΓῈ. γοῦγ οἱοαῖς ΠΟΥ, ΟΥ̓ ΥΟΙΓ ἤΟΙΙ56, ΟΥ̓ 
ΔΩΥ͂ ΟἴΠΘΓ οὗ γου Ῥοββ 55: 5, γο ΟΠ] δεῖ ϑοῖὴξβ να] 6 ΠΡΟΩ 
1, Δῃ ὭΘΥΟΙ ἀτδϑιῃ; 1 1} ἢοΐ 54 0ὺ οἵ ρῬαγίηρ σις 1 σταί!δ, 
θαΐ οὗ εἐχομδηρίηρ ἴἴ ἴου 1655 ἸΏδη 115 σου. Α ῥἰδίῃ ρτοοί, 
ἴο ΤΥ τ], [πὲ 1 γοῖι Ἐπουρης γοῦγ βοοϊοῖν σου δηγτ]ηρ, 
γοῦ ὑψοῦ] α5]ς ἴὼγ 1 ἢοΐ 1655 δη 115 δαπίνδίθης ἴῃ ρο]ά.2 
Ηδησοα ἰῃ6 σοποϊυδίοη ἴο ΜὨϊοη 1 ἢᾶγα σοπλθ, 85 ΔἰγΈδαΥ 
βἰαίβα : ροοά 8δη6 τρηρῃϊ γοῖ ΤΥ 6, 5ῖποθ. γοὰ ἀο ποῖ 
οἤθαὶ ρξοόρὶθ τομὴ τα 56  Π5ῇῆηεββ; Ραΐ Μίβα γοῖι οαπηοὶ Ὀ6 
5506 γοῦ Κηονθᾶρα 15 μοῦ ΜΟΥ ἃ οθηΐ. 

ΤῸ [815 οπϑίδιρῃς ϑοοζαίθθ : Δηθρῃοῃ, [ 15. ἃ ἰβξηξί 
ΜΉΘ, ͵ὰ οἰηρ ἴο ἰδ Ὀοδυΐ δηᾶ σνιϑάοια ἤδνα [ἢ15 [ἴῃ 
οοϊητηοῦ, (ἢδὲ ἔΠῈτα 15. 8 [Δ ΜᾺΥ δηάᾶ ἃ ἴοι] ΜΑΥ ἴῃ ΜΏΙΟἢ ἴο 

1 ΟΣ, Ατὶβίοι. 228. Δ. χ. νἱϊ. τ. - 3 Οὐ ΤΑΙΉΏΘΥ ““ταοηθδγ, ̓̓  ἢ. " 5Πνϑα, "ἢ 



πο ντ ὃ ἐπὶ 9Ὸ}Ὃ. ΡΟΖΟΟΙΑ ΡΙΟ Ρ͵ΤΑ 57ά ῆς 

ἄϊθροβα οἵ ἴἤβ. Τῆς νβῃάου οἵ Ὀβαυῦίν θυτοθαθεβ δῇ 6Υ]]} 
δῖη6, Ὀὰΐ βυρροβίηρ [ῃ6 586 Ῥύβοη ἤανα αἰβοοτηξα ἃ 5011] 
Οἵ Ὀδδαΐν 1ἢ ΔῚ5 ἰονεῦ δῃα τῇδ ἰδαΐ δ [15 πε, ψῈ 
ΤΕραΓα ἢ15 σἤοΙο6 85 56 ,β 10 16. 50 15 10 ψΠ σψιϑάοιῃ ; ἢῈ ψ1}0 - 
5615 10 [ΟΓ ΤΏΟΠΘΥ ἴο {ῃ6 «ἢγϑὲ ὈΙΔάοθυ γα Ππδῖηδ ἃ βορῃϊίβί,2 δ8 
τΠοῸρΡ Οομθ 5ῃοι]α 984ὺ ἃ τῇδ πο ρῥτοϑιταίθ5. ἢ15 συ βάοτῃ : 
Ρυΐ 1{{Π6 ϑϑῖὴβ τἤδη, αἀἸδοθηϊηρ ([Π6 ΠΟΡΪΘ παίαχε οἱ δῃοίπει,. 
5041} ἰθδοῦ τῆδΐ οΟἴπΕΥ Ἔα ροοάᾶ [(Ὠϊηρ, δηα τηδῖζα ὨΪμ ὮΪ5 
[ΠἸ6Π4, οὗ βοῇ δὴ οὔθ ὰ 580 ἢξ ἄοθϑ [πὲ ψῃΙΟΒ 1ἰ 15 {6 
ἀπίγ οἵ Ἔνεῖῦ ροοά οἰΊΖεη οἵ σεηί]8 508] ἰο ἄο. 1 δοοοάδῃοε - 
ΜΠ [ἢ15 ἰΏθοτγ, 1 ἰοο, ΑΠΕΡρου, πανιηρ ΤΥ ἰαβίθβ, Ἔυύθ 85 
ΘΠΟΙΠΕΓ ἤΠηαβ. Ρ]Θαβασα ἢ ἢ15. Ποῖβα δῃὰ ἢϊ5 δοιηάς,5 δῃάᾶ 

ΔΏΟΙΠΕΙ ἴῃ 15 Πρητμηρ σοοϊς5, 580 1 ἴοο (δίκα ΤΩΥ Ρἰθαϑατς [ἢ 
σοοά [πδηάϑ ; δηά 1{1 ἢᾶνε δὴν ροοά (ῃϊηρ τΎ56 1] 1 ἰξδοῦ 
1 [Π6 1}, ΟΥὙ 1 σοϊημηβηα [ἤθτ (ο οἴμοι ΟΥ σΠοπΣ 1 [Ὠ1η {μῈγῪ 
Μ01}} Ὀ6. ΠΕΙρεα ἰουναγάβ ἴῃ ἰῃ 6 ρίῃ οἵ ντῖαθ. ΤῊΘ ὑγξαβΌγοϑ 
αἶθδο οἱ [ῃΠ6 ψΙ56 οὗ οἱά, σψιςτίξη δἀηα Ὀεαπραίῃθα ἴῃ [ΠΕῚΓ 
Ῥοοκ5,} 1 αῃίο]ὰ ἀπά ρειιδα ἰπ σομηηοη ΜΠῊ ΤῊΥ Πα πδν [1 
ΟὟΓ 68 Ἰΐρῃξ ἀροὴ 8ῃῪ φοοᾶ (μίηρ γε σ1}}] 1 φαροεῖγ, θα 
Τεραῖα 1 δ5 ργεαΐ ρϑίη 1 Ὑ6 ΠΊΘΥ Ὀαΐ οΤΟΥ͂ 1ἢῃ ΠΠΙΘΠἀ5 810 ΜΠ ἢ 
ΟἿ ΔηοΐΏΘΥ. - 

Α51 ᾿Ιβίβῃβά ἴο {Π15 (δῖ 1 σοι] ποῖ πὲ τοῆρθος {παῖ ἢς, 
[Ὡς τηδϑίευ, γγὰ5 ἃ ῬΡΕΊβΒοὴ ἴο Ὀ6 ξηνβά, δηα [ῃδί νγε, ἢ15 ΠΘΆΓΟΥ5, 
ματα Ὀείηρ δα ΟΥ̓ Πίπ ἴο θοδπίγ δα ΠπΟΌΠΙΥ οἵ 508]. 

Αρδίη οὐ ϑοη86 οσοδϑίοῃ ἰῇβΒ 88:6 ΑῃΠρῃοη δβκεά 
Θοοίδίθθ πο ἣξ εδχρεοίϊεα ἴο τηδίτζα ρο οῖδη5. οἵ οἴδμεῖβ 
ΜΏΘΩ, ὄνυξ 1 ἢ Πεαᾶ τῃ6 Κηον]εάρο, 6 ἀϊα ποῖ δηραρα ἴῃ 
ΡΟ] ο5. ΒΙτη56|, ' 

Θοογαίθα τορι δα : 1 Μ1Π αἷθο ρᾷᾳΐς ἴο γοῖ ἃ σπαθϑίοηῃ, 
ΑἠΠΡΏση : Ὑνμοῆ σψεῦα ἰῃ6 τότε 5ἰδίθϑηδη κα ῥτοσεθάϊηρ, 
ἴο ὈΙδοῖ58. ΡΟ Π1ο5. ΤΥ 561 510ηΡ]6-Παηαθα, οΟΥὁ ἴο ἀδνοῖς ταγβε 
ἴο τ]Δ Ιηρ 85 ΤΠΔΩΥ͂ ΟΠΕΙΒ. 85. ΡΟΒΘΊ016 ἢ ἴο εῆρᾶρε 1ὴ [(ἢδΐ 
Ρυτγϑαϊῦ 

ΥΙ1.----Ἰ οἴ 15 ΠοΓΘ {ΤΠ δηα σοηΒι ἀογ ΠΕ ΠΕΓ ὉΥ ἀδίθιτίηρ 15 
4550] δί65 ΠΌΪΩ αΠΔΟΙΚΟΙΥ Δη6 [4156 5θειηηρ ἢ6 ἀϊα ποῖ αἸγεοιγΥ 

1 ΑΠά “ἀπά ἃ ΒΙΡῊ οἵ τηοάεβίγ,᾿᾿ σώφρονα νομίζομεν. 
2 σοφιστάς. ὅ56ε Ατοία, “57. (΄. νἱ]]. 482. [0]]. ; ΔΙμρζζχ, χὶ, ἴο]]. 
ὃ. (ἢ, Ρῖαδϊ, 2Ζ.),5. τὶ Ἑ. 4. Οἔ ϑγφε. ἵν, 27 (Ὀείον, Ρ. 4317). 
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ΒΕ δῖα (ἤθτ ἴο (6 ρυχϑις οὗ νίτας.: Ηδξδ υϑεα4 οἴξῃ ίο 
ΒΔΥ ἴπειβ ὰ5 ὯῸ Ὀείζο τοδα ἴο τθμοόνῃ (ἤδη {Π6 ομθ ΌΥ 
ΜΏΙΟΝ ἃ ᾿δῇ Ὀεδοδηθ ροοα ἴῃ (μὲ σψμογοίηῃ ἢς ἀδϑιγεά ἴο 
6 τερυϊρα ροοᾶ.3 ΤὍΤῃδ τὰ οἵ ἴῃς ργθοδρὲ Π6 δηΐογοβα 85 
[ΟΠ ον 5 : “1μεἴ 5 τεῆδοϊ οἡ ψηδί ἃ τδη σοι] Ὀ6 ἀτίνθῃ ἴο ἄο 
γγῆο ψηϊεά ἴο Ὀ6 ἰῃουρῃΐϊ ἃ ροοᾶ ἤπίε ῥίαγευ, νι Πουὰ  τΘ8}}Υ 
Ῥδίηῃρ 580θ.. Ηξςξ μψοι]ᾶ Ὀὲ ἰογτοθᾷ ἴο πηϊδΐε τἢ6 ρσοοά ἢπίς 
Ρίαγου ἴῃ [ἢ6 δχίθγῃδὶβ οἵ ἢ15 αὐτί, σουἃ ἢ ποὺ δῃᾷ ἢγϑί οἵ. 
8.11, βθϑίηρ [δι [Π6586 δι 5ῖ5. δἰγσαγϑ ᾶνα ἃ 5ΒρΘ1 δαθριηθηί, ὃ 
διηα ἰγτανθὶ δροιΐ ψ ἢ ἃ Ἰοηρ ἰταΐῃ οἱ αἰϊεμδηΐβ, μ6 τηπϑί πᾶνε 
[868 581η6 ; ἴῃ [ῃ6 ῃδχί ρΐδοθ, [Π6Υ σδῇ σοϊησηδηα ἰδ φἰδιά 5 
οἵ ἃ του πἰπᾺ8, ἢ6 {Πογϑίοσα τυδῦ Ῥδοῖκ ἃ σθϑῃοΐανα οὗ οἰδοίζουϑ. 
Βιΐ οὔ Π]ΩΡ' 15 ΟΙδαῦ : Ὠοίῃίηρ τηπδὶ ἱπᾶπος Ἀπ ἴο ρίνα ἃ 
ΘΠ ΟΥπηδηςσθ, Οὐ ὯΘ Μ11 ΡῈ δχροβεά αἵ οὔςε, δῃά πη διπηβ6} 
ἃ απ ρὨϊηρ-ϑἴοοϊς ποῖ ΟἿἹΥ 85 ἃ 501ΠῪῸῪ δοῖΐ οἵ ἤπία ΡὈ]ΔΥΘΥ, 
Ὀυΐ δ5 ἃ ὑγείοῃεα πηροβίοσ, Δηᾷᾶ ἢοὸν ἢ6 ἢδ5 ἃ δοβί οἵ 
ΘΧΡΘΏΒΕ5 ἴο τηδθῦ; δηᾶά οΐ οὔθ δάἀγδαηΐϊαρε ἴο Ὧδξ τεαρεά ; 
δὴ ἡοῖβα [ἤδη 411 15. 6.1} τερυϊαίίοη. ὙΥ̓́μαὶ 5 ἰεῖ΄ τὴ 
ὉὈὰΐ ἴἰο ᾿ἰεδᾶᾷ 84 [11 δἴαϊθδ. δῃᾶᾷ πηργοβίδο!θ, [ῃ6 βοοΐῃ δῃά 
ΤΠΟΟΪΚΘΙΥ Οὗ θη Τιδῖ 5 ΕΥ̓ 8ΠΟΙΠΘΙ οα56. ΘΌΡΡοΒα 8. Πη8ῃ 
Μ]5η6α ἴο Ὀ6 Τῃουρῃϊΐϊ ἃ σοοά ρξῆθγαὶ οὐ ἃ φοοά ρι]οῖ, [πΠουρἢ 
ἢξθ ΜΈΓ σγϑα ν ποιίῃίηρ οἵ τῃ6 ϑογί, ἰδοῦ τ5 ριοΐατα ἴο Οὐἵ τηϊηάϑ 
ὮΟΥ͂ 1 Μ1] ἴτε σι ἢ. Οὗ ἔνγο τηϊδίοτίαθθ ΟἿΘ : ΕἸΓΠΕΘΥ 
ΜΠ ἃ δίτοηρ ἄθϑίτα ἴο 6 πουρῃΐ ρτοβοίθηϊ τη {Π656 πηαίίοβ, 
ἢς Ψ1}} [81] ἰο ρεὶ οἴπεῖβ ἴο ἀρύθα ψ ἢ Πῖτη, το ψ11 ΡῈ Ὀδάᾶ 
ΘΩΟΠΡΉ : ΟΥ ἢ6 Μη] ϑβισοθοά, ΜΠ ΟΥΒΘ τΤαϑα] ; 5120 6  βίδηϑ 
ἴο ΤΟ50 ἰδδΐ ΔΩΥ ΟὔΘ δΔρροιϊηΐϊβα ἴο ψουΐ ἃ ν6556] οὐ ἰϑεδα δὴ 
Δ Μιουῦΐ [π6 τοαυϑιία πον] θᾶρσε Μ1] ΘρΘο ΠΥ ταΐϊῃ ἃ 
ὨΠΏΌΘΙ οὗ ρεορὶα σοι ἢς ᾿ἰδϑαϑὶ ἄδϑισεβ ἴὸ ματί, δηά ψ11}} 
τῃᾶκα αὶ ἃ ΒΟΥ οχις ΠΌτμα [86 βἴαρα Πιπη561 Τα ἢτθὶ ΌΥ 
ΟΠΘ ἰηϑίδῃσα δῃηᾶ {ῃ6 ἢ δηοίμει μοῦ] ἢ6 ἀειηοηδίγαίας (ῃ6 
ὉὈΠΡΙΓΟΠίΔΌΙΘ 655 οὗ ὑγιὴρ ἴο ΔΡΌΘΔΑΙ τἱοῇ, ΟΥ σοιτασθοῦβ, ΟΥ 
ϑίσοηρ, σι οὺΐ τεα]ν Ὀεϊηρ τὰς τϊηρ ῥτγοίβη θα. “Ὑυου δῖα 
ΒΘ ΒΟΟΠΘΥΙ ΟΥ ἰδίθυ ἴο αν σουητηθηᾷδβ ἰδ14 ἀρορ γόοις Ὀεγομά 
γΟῸΓ ΡΟΥΕΙ ἴο δχϑουίρ, δηα [Δ]]Π]1}ὴρ’ 151 τ ΠΕΥΘ. γοι ἀῇὸ ογθα πε 

1 ἀποτρέπων προὔτρεπεν. ὅ586 Κ, 706], οὐ. οεἶζ. Ὁ. 450 ἴο]]. 
2. ΟΥ,, ὥνγοῤ. 1. νἱ. 22. 
9 ΟΥ, ““δαχηϊζστα οὗ [η6 Πηθσϑί,᾽ {Πτ6 Αὐἱοῃ᾽ 5 ἴῃ ἩθΙοά, 1. 24. ϑομῃηεία, οἴ 

Πδηλοβίδ, σόδ. 6. 
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ΜΠ οδρϑοῖγ, τῇς Μοῦ ΜΨ1Π1. οἷν γοὰ ὯῸ ΘΟ ]5ΘΥΔΊΟΙ. 
(1 041} (ῃδὲ τηδῃ ἃ ομϑδῖ, δῃᾶ ὃ ρυεαΐ οἤδαί ἴοο," ῃὲ νου] 
580, “ὙΏΟ ρείβ ἸΔΟΏΘΥ ΟΥ ροοῦᾶφ οὔ οὗ βοὴβ οὔμβ ὈΥ͂ ρεοι- 
φιδβίοη, Δηα ἀερίδις ἢ ; θα οὗ 411] Ππηροβίοιβ ἢ 5ΌΓΕΙΥ 
ἷ5 [ῆ6ς. Ὀϊρρεϑί γῇο οδῇ ἀοϊμθ. ρεορ]α ἰπΐο {π|ηἰίηρ {μ8ῖ Πα 
1ῖ5 Πὲ ἰο Ἰεδᾶ {πῸ 5ἰαΐϊθ, ἤθη 411] [πΠ6 ψ 16 ἢ6 15. ἃ σψουῃ- 
1655 σγθαίθγο ἢ 

1 Ἡργο [ΌΠ]Πονγ5 [86 βδεηΐθηος [ἐμοὶ μὲν οὖν ἐδόκει καὶ τοῦ ἀλαζονεύεσθαι 
ἀποτρέπειν τοὺς συνόντας τοιάδε διαλεγόμενος}, ΜΟΙ, [ΟΥ [Π8 566 οἵ οοη- 
νβῃΐθηςθ, να διίδοῃθά ο [86 ἢτϑί δθηΐθησα οὐ ΒΙς. ΤΙ, οἢ. 1, (ονεῦ [88 Ρ4Ρ6), 
[ἐδόκει δέ μοι. .. πόνου.] 1 Ὀεϊίθνα {μαΐ [886 σογητηθηίαίουα τα τὶρηΐ ἴῃ 
Ῥγδοϊκκοίϊῃρ ὈοϊΏ ομδ δῃᾷ [86 οἴῇεσ ἃ5 εαἀϊτζουῖαὶ ΓΕ ρο δ Οθ5. 566 ποχί Ὠοίς, 



ΒΟΟΚ [{. τ 1-2 

1.---ΝΟΥ 1 τῆς οἤξοϊ οὗ ϑιοῃ αἀϊβοουσθοβ γα5, ἃ5. 1 Π]ΔΡΊΏΘ, 
ἴο ἀξίθι ἢϊ5 ἤδαίθιβ ΠΌτα {Π6 ρδίῃϑβ οὗ σιδοκευῦ δηαᾶ [α156-5Ἔαη- 
ἴηρ,} 50 1 δ 51ιγὰ [δὲ ἰδηρταρα {|κ6 [6 [Ο]]ον Πρ γχα5 οδ σ] δ θα 

- ἴο 5186 ἢϊ5. [ΓΟ] ογοῖβ ἴο Ῥγδοίϊδα. 56] ΕΟΟΠΙΓΟΙ δηα δηδαι- 
ΔΏΘΘ : 56] ΓΟΟΠΊΓΤΟΙ [ἢ [86 τηδίζευς οὐ δαϊϊηρ, αὐ]ηἸτίηρ, 5]Θθριηρ, 
δΔηα (ἢῃ6 ογανίηρδ οἵ 1π8[ : δηἀπίδηςα οἵ οοἱά δηᾶ ἢδαΐ δηᾷ 101] 
δΔηα ραίη.. Ηςξ δδα ποίϊοδα [ῃ6 ἀπᾶπθ ἸΙσθῆοα ψῃοἢ οἠς οὗ 
ἢ15 δοφαδίηίδηςσθϑ Δ] ονγοα Πἰτηβ ΙΓ 1ῃ 811 Βα ἢ τηδίίεσβ.2 Δοοοτγά- 
[ὩΡῚΥ ἢ6 {Ππ5 δααγοϑβθεά ἢϊπι: 

ΤΟΙ] τηθ, Αὐβᾶρριβ. (ϑοογαίαϑ 5814), βαιρροβίηρ γοῦ Βδά 
ἴχο ομ]άτεη δηἰτιθίθα τὸ γοὰ ίἰο εὐἀποδίθ, ομα. οὗ Ψ ΠΟΙ, 
πχϑὶ ΡῈ ὑτοιρῃξ Πρ ψΙ ἢ δὴ ἀρπᾶ6 ἔου ρονεγητηθηΐ, δπα (ἢ 6 
οἴμε στουΐ (6 [αἰηΐθθί ῬΥΟΡΘΉΒΙΥ ἴο τ1|116---- ποῦ που] 
γοι δἀποδία με ἢ Ὑναΐ 4ο γοῖι 5880 58]1] γε Ὀερίῃ οὐἵῦ 
ἸηΠααΐτν Ότα {Π6. ὈΕΡΊΠΗΙΗρΡ, ἃ5 1 εθ, ἢ (6 ῬᾶΓα δ] ηῖβ 
οἵ Ἰοοά δηᾶ παυίπηλχθηΐ ἢ 

41». Ὑς5, ἰοοά ἰὸ Ὀεαρίῃ σι, ΟΥ̓ 411 τηθδηβ, Ὀείῃρ ἃ ἢγϑί 
ῬΠΏΟΙΡΙς,5. νου  ψΏΙΟΩ {Πδτα ἰ5 ἢῸ τηϑῃ ᾿νίηρ θα  που]ά 
ΡΘΙ5Η. ὌΝ 

δος. ὟΥ 61, [ῃθη, γα τὺ δχρβοῖ, δὺ ΜῈ ποῖ, ἰμαΐ ἃ ἀδϑβίτε 
ἴθ ῥ,ΆΒΌ ἰοοά δ -οογίδί ἢ βθαϑοηβ ΜΨ11 ΘΧΒΙΘΙ 1056} ἴῃ. Ὀοίῃ (ἢ 6 
ομπΠ ἄγε ἢ 

“47. Τῷ 15 ἴο Ὀ6 Ἔχρεοίθά. 
δός. ὙΝΏΪοἢ, ἰἤξη, οὗ {π6 νο ταιϑί Ὀ6 ἰτδιηθᾷ, οὗ ἢ15 οὐσῃ 

ἴτεθ ψΨ}11],2 ἴο ῥρσόβθοιῖθ ἃ ργθϑϑίηρ 516 655 γαῖ ΕΣ [Π Δ ρυδον 
[ῃς Ῥε]]ν ἢ 

1 ΤῊΪ5 βεηΐθηςα ἴῃ [η6 αΥτβεὶς οοποῖθα ΒΚ, 1. ὙΏΕΓΘ ἰ5 ϑοιηθί!ηρ᾽ ΨΥΟΏΡ᾽ 
ΟΥ̓ ΨΕΙ͂Υ αὐ ενναγά ἴῃ [Π6 ἰοχί ἤθγθ., 566 Τηἰγοάποίουυ Βογλδυῖςθ, Ρ. ΧΧ. 

3. σῇ, ἀτοίο, Ῥχαΐο, 111. χχχνιῖ, ῥ. 530. 
5. ΑΥΒΈΡΡα5 ρίαγβ ἀροὴ {πε ψοζγά ἀρχή. 4 προαίρεσις. 
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42. Νὸ ἀοιρί [Π6 οὔθ ψῇῆο 15 Ὀείηρ (ταϊηθα ἴο ροόνεγῃ, 
1πὸ σου] ποΐ ἤᾶνα δῇς οὗ δίαίε περ]θοίθα ἀσυτηρ  ὨΪ5 
ΘΟΥΘΙΏΠΊΘΗΐ. 

δός. Απά [16 5816. ῬΌΡΙ] τηπϑῦ- 6 [ΓΒ 6 α ΜΠ ἃ ΡΟΎΕΥ 
οἵ Βοϊάϊηρ οὔὖΐ ἀραϊηδί {Π1τϑὲ 4150 ἤδη [6 ογανίηρ ἴο σα θη ἢ 
10 σοΕ5 ΠΡΟ ἢπηῦὉ 

4.. (οτίδιηϊν ἣς πγαϑί. 
δόι Αηα οἡ ΜὨΙΟΝ οἱ [ῃ6 ὕνο 518}}] γγχὰὲ σοῃΐου βοῇ 56 1Ὲ 

ΟΟὨΊΤΟΙ ἢ ΤΕραγα ἴο 5166 0 ἃ5. 5811] δῃϑΌϊα πη ἴο τοϑὶ ἰδαΐθ δπά 
Τ]56. ΘΑΙγ, ΟΥ̓ ΚΕΕΡ νἹΡῚ], 1 {πὸ πδβα ατῖδοῦὺ 

41». Το τὰς ϑαὴδ οὴς οὗ ἴῃς ἔνχο τιυδὲ 6 ρίνβῃη {παῖ 
Θπμαπταησς 4150. 

δός, ὟΥΕ]], Πα ἃ σοη δ ῆσ 6. 1ἢ ΤΟρΡΑΓΙΓΑ ἴο Ὠγδιξουθ 5ΒΘΧΌΔ] 50 
στεαΐ [ῃαὶ ποίῃ!ηρ οἵ [6 βογύ 5841} ργευθῃΐ πίτῃ ἤοτα ἀοίΐηρ 
ἢ15. ἀπίν ἢ ὙΝΠΙςἢ οἵ [Πότ οἱδίτηβ {παι} 

Ζ41.Κγ. ΤῊς βαὴξ οὔἣβ οὗ [ἢ6 ῥϑὶγ δρϑίῃ. 
δός. ὟΥ 611, δῃᾷ οἡ ψΒΙοῆ οὗ {6 ἔνο 5841} θῈ Ὀδβίονθά, ἃ5 

δι ΤΠ εΥ οτ, τῃ6 νοϊαηίαιν τοϑοϊ π!]Οἢ ἴο ίδοθ. [0115 ταίμοῦ 
τ[Π8ῃ (τ δηα ἤδα ἴτοηὶ {Π6ηλὉ 

“4,»γ. ΤΏὮΪ5, ἴοο, θδϑ]οηρϑ οὗἉ τὶρῃΐ ἐο Ὠπ ψγῆΟ 15 Ρεϊηρ ἐγαϊηεα 
ΟΥ βονθυῃτηβηΐ. 

δός. ΥΝΕΙ], δηα ἴο ψῇῖοῆ οἱ (θη ψ1}} 11 Ὀοίίου δοοογά ἴο 
θῈ ἰδιυρῃς 411 Κηον]θᾶρα πδοθϑθαῦν ἰοναγαάς [ῃ6 τηδδίθυν οὗ 
δΔηϊΑρΟΙΪβ(5 ἢ 

47. Το οὖν {π|π16 ΤΌ]ΟΥ σογίδιηἶΐν, [ΟΣ ποῦς [Ππ656 ΡῬατίϑ 
οἱ Ἰδασῃϊηρ᾽ 41} 15 οἴδυ σαρϑοι 65 Μ11 Ὀ6 τ οΎοὶν ψαϑίθ. 

θα, ΦΥΝῚ1 ἠοῖ ἃ τῇδ 850 δὐποδίθα ΡῈ 1655 1.016 ἴο Ὀ6 

ΘηἰγαρΡΘα ὈΥ τῖνὰ] ρονεῖβ, Δ 50. δϑοᾶρα ἃ σοϊητηοῃ ἰδία οἵ 
᾿νὶηρ ογθαίαγαθ, βοῖηα οὗ ὙΠΟ (845 γα 411 Κηον) αῇὸ μοοκεά 
[Πτουρῇ {ΠΕ6 1] οὐ ῥτθθαϊηθθ5, δηα οἴζϊθη δυθὴ ἰῇ δριίε οἵ ἃ 
ἡδίϊνε βγηβϑϑ ; αὶ [Ὠτουρῇ δρρείϊία ἔου οοά ἰῃ6ὺ δἵε ἀϊανῃ 
τονγαταβ. (6 Ὀαϊΐ, δῃα δἵὰὲ οδπρῃΐ; ψ 16 ΟἴΠΘΙΒ. Δ16 5] 11]ΔΥΪΥ 
ΘηΘηΔΙ αὶ ὈΥ͂ ἀτιηἶς ἢ 

“4ζ72. Ὁὐπάαομυρίεάϊν. : 
δός, Απα οἰμαῖθ ρϑίη δ΄6 ν]ἱοῦ 5. ΟὗἨ ΔΙΏΟΓΙΟΙ5. Παδί, ἃ5 

4114115, ἴοσ Ἰηϑίδῃςοθ, ΟΥΓὁΎ ραιταρθ5, δ Ιοἢ, δ τῃ6 οτγ οἵ τῆς ἢδη- 
λιτά, σι Ἰαϑ0 ἀπα Θχρεοίδίοη οἱ ϑο ἢ 1ΟΥ̓5. 9»ΤῸΝ 16, δηά 

1 Τῆῖῖ, ““δἰοηρ οὐ 

3. [88.4, 5, 1, Ὁϊηά, 6, 1άρ5.]. 
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Ιοβα ΠΕ ῬΡΟΜΟΙ οὗ σοιηροίηρ ἀδηρεΥβ ; ΟἹ Π6ΥῚ ταβῃ, δηά 
[411 ᾿αΐο [6 βϑῆδία οἵ [8 μυηΐογΡ 

ΑὙΙΒΕΡΡΕ5 δϑϑεηίεά. 
δος. Αηά ψομ]ᾷ 1 ποῖ βθε ἴο Ὀ6 ἃ Ὀᾶ86 [Ὠϊηρ' ἔου ἃ τλδῇ 

ἴῖο Ὀ6 αῇεοϊθα {κὲ {ῃ6 “5111 ΡΙτᾶ οὐ Ρεαϑὲ ἢ δα. ἤδη [6 
δά] ἴουοὺ ἰηγαᾶθϑ [6 ᾿ππουτηοβί βδηοίαστη ̓  οἵ [6 Ὠοσ56, [ΠΟῸΡἢ 
6 ἰ5. γγ 6} ααῖα οὗ (6 τίϑίκα ἢ ϊοἢ Πῖ5. οὐτὴ6. ἰηνοϊνοϑ," [Π8 
(οὐταιἄδθ]α ρΘΏδ 1165 οὗ [ῃς ἰανν, {π6 ἄδηρεν οἵ Ὀείηρ' σδπρῃΐ ἴῃ 
[Π6 1ο115, δα [θη βαεσηρ [ῃ6 αἰτεϑέ σοηίαμαῖγ. (ΟΠ 516 ι- 
ἴηρ 411 τπΠ6 ὨΙἄδοιιβ ρθη 65 σῇ] οἢ Βδηρ ονεῦ [6 δάπ] ογευ δ 
Ποδά, σοῃϑί ἀθυηρ αἴ5ο [86 ΤΏΔΩΥ ΤηθδΔη5 δ πϑῃηα ἴο γϑίθαϑθα ΒΙΠὴ 
του τῆς [τ] ἄομλ οὗ Πὶ5 ραβϑίοῃ, [πὲ ἃ τδῃ βδῃου]ά 50 αἀτῖγε 
Πεδα]οηρ οα ἴο [π6 4αυοϊκϑαη 5 οὗ ρογάποῃ ὃ---σῆδί τα τα ἴο 
58 Οἱ 510 ηζγρ Τῆς ψτείοῃ ψὴῸ οδῇ 50. Ῥεῆαγνα τηῖϑὺ 
ΒΌΓΟΙΥ θῈ ἰοτηθηϊθα ὈΥ δ 6Υ]] ΘρΓὉ 5 

“44.γ. ὅο 1ἴ 5Π|κ65 πγ6... 
δός. Απᾶ ἄοεβ 1 ποῖ δίκα γοὰ 8ἃ5 ἃ 510 οἱ βίσδηρε 1ῃ- 

ἀϊδδγθηςο [ῃδί, ν᾿ θύθαβ {[Π6 ρτδϑδίου ὩΠΠΘΥ οἵ [Π6 Πα ΙΒΡΘΏΒΑΌ]6 
δαῖτα οἵ πάθῃ, 85, οσ ᾿πϑίδῃσθ, [οθα οἵ ψὰὺ δηαᾶ δρτισθ]ατο, 
Δα τότ [δ ἢ41 [6 τοϑῦ, η θα τὸ θ6 σοηάαποίεα πηᾶρθι (6 
Ὀγοδα οδηορΥ οἵ ἤδαγνξη, γεῖ (86 τηδ]ουν οὗ τθη δῖα ααϊΐς 
Ὁπίτα 6 αὶ ἴο ψυϑϑί]α τ] οο]α δηᾶ ἤδαῖῦ 

ΑΥΙΒΠΡΡυ5 ἀρϑίη δϑϑεηϊεά. 
δε. Απᾷ ἄο γοι ποῖ ἀργθα [δὲ ἢ6 ἶο 15 ἀΘϑηθά ἴο τὰϊα 

τητιϑὲ {τ810 ὨΪΠΉ561 ἰο Βθαγ [ἢ 656 [Π]ηρ5 ΠρΡΉΥ ἢ 
“4... Μοβί οεγίδιηϊν. 
δος. ΑΠΩ͂ ψΉΠ5ὲ γα τϑηΐς ἴΠο86 ῆΟ. ἃῖδ 5361] 501 01η64 

ἴῃ 811 [656 τηδίϊουβ ΔΙΏΟΩΡ ῬΘΙΒΟἢ5 Π ἴο τα, γα ἀῖὰὲ Ὀουηα 
ἴο ρίδος ἰἤοβα ἱποαρϑῦϊα οὗ βοῇ σοηάποΐ 1ῃ [Π6 σαίεροτν οὗ 
ΡῬΟΙβοΊ 5. ΜΙ ΓΠποῖ ΔῺΥ Ῥτοίθϑίοη ψδίβοθνευ ἴο Ὀ6 τυ]ο δ ἢ 

. “42. 1 δϑϑθηΐ. 
δος. ὟΜΕΙ], [Ώφῃ, βίησα γοῦ ῆον (16 τα ΡΘΟΙΠ]1ΔΓ ἴο ΘΙ 6Υ 

ΘΘοῦοη οὗ τηδη ΚΙΠΩ͂, ἀϊα 10 ἜνΟΓ βία γοῖ ἴο ΠΟΙ 5 46Γ ἴο ΜΏ]Οἢ 
οἵ {πΠ6 ἔψο γοῖ δῖα Ὀθϑί θη 164 ἰο Ρεϊοηρ᾽ 

1 εἰς τὰς εἱρκτάς, ἴῃε 26γεζαζΖα. 
2 Οὐ, “88 Κηοννϑ {Π68 τἱβῖκα ἢ6 τ 5 οἱ 5 ογηρ [Πο586. ρθη θ5. ΜΠ ΒΟ ἢ 

1η)6 ἴανν [γϑαΐθηβ ῃἷ5. οὐἱτηθ βου α Ὧδ [811 ἰαἴο ἰὴ6 βῆδυε, δῃηᾶά Ῥεοίηρ' σϑαρΉΪ, 
δ τυ Π]ατβά. 8 Οὐ, “Ἰεῶρ Βεβαϊ!οηρ ἰηΐο {Π6 ανγα οὗ ἀδηροζγ." 

4 κακοδαιμονῶντος. 8566 ἀρονα, 1. 1. 9, Ρ. 3, δαιμονᾶν. 
ὅ Οἵ, “ἴῃ [ῃ6 ορϑῇ δἰτ.᾿ 
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85, 1 πᾶνε (τερ!εα Αὐϑρρα5). 1 ἄο ποῖ ἀγθδιη ἴου 
ἃ Τηοιηβηΐ οἵ τη ϊηρ' τυ 561 ἴῃ [6 οἰα85 οἵ [ῃοβα ῆὴο ψ]5ἢ ἴο 
τ16. Τὴ ἴδοῖ, σοηϑιἀθυηρ ΠΟῪ 5605 ἃ ὈΌΒΙΏ655 1 15. ἴο 
οδίαυ οσ ΟΠΘ 5. ΤΏ Ὀτναΐα ἡθβαᾶβ, 1 Ἰοοῖς Προη 10 845 ἴῃ68 τηδυκ 
οὗ ἃ ἴοο] ποῖ ἴο ΡῈ οοπίθης ἢ τδαῖ, Ραΐ ἴο ΠΟΥ 584 4116 
ΟΠΘΘΘΙΓ ΜΠ (86 ἅπίγ οἵ ρῥγονίἀϊπρ 1Π6 τεϑὲ οὗ [ῃ6. οοιη- 
ΤΑΌΠΪΥ ΜΠ ψΠδίθνευ [ΠΟῪ τηδὺ Ὀ6 ρ]Θαβθα ἰο ψαηῖ. Τδί, δἵ 
[88 οοϑί οὗ τη ἢ ρῬεΥβοθδὶ δη]ουμηθηΐ, ἃ τηϑη 5ῃου]α ρας Ὠπη- 
561 δἱ [ῆς Πεδά οἵ ἃ βίδίθ, δπᾶ [ἤθῃ, 1 ἣξ [41] ἴο σδυτν [τοιρῇ 
ΘΥΘΙΥ Ἰοΐ 8Δη6 {π{16 οὗἨ (πδ΄ 5ἰαιεβ ἀδϑίτθ, 6 με]ά ἴο οὐἹῃηϊηδὶ 
δοσοιηί, ἄοα5 ϑθοὴ ἴο τ6 [πΠ6 νεῖν δχίταναρδησα οἵ (ο]]ν. 
ὙΝΏΥ, ὈΪ655 τὴξ 1 δἰδαίθϑ οἰδίπι ἴο ἰγθδξ {Π6ῚΓ τα ]οτθ ῬΓΘΟΙΒΟΙΥ ἃ5 
1 {ῖθδαῦ τὴν ἀοτηθϑίϊο 51ανεθ. 1 Ἂχρβεοῖ τὺ αἰϊθηδηΐβ ἴο αΓΠ 158 
ἴη6 ΜΠ δὴ δρυπμάδησος οὗ Ὠθοθϑβϑατθβ, Ὀαΐ ῃοΐ ἴο ἰΔὉ ἃ ΠΗΡΈΓ 
Οἢ ΟἿΘ οἵ {πε {ποιηβεῖνεθ. 90 [ἢῃ656 βίδαίθϑ τεραζαά 10 δ5 [6 
ἀυν οὗ ἃ τυ ]8γ ἴο ριον ἄε πο ΜΠ 411] [ῃ6 ροοά {Π|ηρ5 
1 ρΊΉ40 16, θπΐ ἴο Κοερ μἰβ οσῃ πδηάβ οὔ [6 πὰ 811 [π6 ψ }116.] 
50 ῃξῃ, [ῸΥ ΤῊΥ͂ Ῥατῖΐ, 1 δηυροάν ἀοϑίτεβ ἴο ἤᾶνα ἃ Ὦξδρ οἵ 
Ροίῃευ ἰτη56 12 δηᾶ ΡῈ ἃ πευΐβϑαηοα ἴο {π6 τοδὶ οὗ ἰῃς ψουἹά, 1 
Ὑ11 εὐἀὐποδία τὴ ἴῃ [26 ἸΩΔΏΠΕΙ 5αρραβίεα, δηα Π6 541] [αῖκε 
ἢ15 Ρΐδοθ διηοηρ ἴμοβα ψο δἵῷ δί το τὰ]α; Ῥαΐ ἔῸΓ ΤΆΥ56}1} 1 
Ὀερ ἴο Ὀ6 Θῃτο ]θα διηοηρϑθ ἴπο86 ΠΟ ΨΙΘΏ ἴο Θρ6ῃα {ΠῚ 
ἄδγϑ 85 δα 5} Ὁ Πα] ΡΙΘΑΘΘΆΌΥ 8ἃ5 ῬΟΒ510]6. 

Ως. 541} χα [δ δ [Π15 ροϊηΐ τ δηά 4 π|τὰ ΜΏΪ]οἢ οὗ [ς 
ἴγχο ἃῖξ Πκεὶν ἴο ἰδδα [Π6 ρ]βαβαηίου 16, [86 ΤᾺ] 5 Οὐ [Π6 τα ]θα ἢ 

21.γ. ΒΥ 81] τηθδῃβ ἰεΐ τπ5 ἄο 50. 
δός. ΤῸ Ὀερίῃ τΠθη ΜΠ {Π6 ΠΔΏΟΩΒ. Πα, τὰσα5 Κπον ἴο 

ΟἸΓΘΟΙν 5.38 Τὴ Αια (ῃ6Ὲ Ῥρϑυϑίδῃϑ δῖα [86 τ]θῖθ, 816 [Π6 
συΠΔη5, ΡΗτυρίδηβ, ΓΤ ἀἰδη5 ἀγα τα]θά ; δηᾶ ἴῃ Επατορα γα Πηά 
[6 Θουείδηβ τυ]ηρ, δηά ἔΠ6 Μαροίίδηβ θείπρ τυ]εᾷ. ΤΙ ΑΠΊσδ ὦ 
[ῃ6. (δι παριηἰδηβ 816 τα]οῖθ, [η6 ΤΑ γαη5 τα]εᾶ, ὙΝΒΙοἢ οὗ 
ἴῃ85886. ὕνο ϑείβ. τϑϑρεοῦνοιν ᾿οϑᾶς [ῃ6 ὨΔΡΡΙΕΓ 116, ἴῃ ὙΟΌΓ 
ΟΡΙηἰοη ἢ Οἵ, ἴο ΘΟ ὨΘΔΙΟΙ ΠΟΙΊ6---ο δ1΄6 ὙΟῦ ΘΟ] ἃ 
ἘἨ6ΙΠ6η6---- 10 διηοηρ Ἡ Θ]]Θη6 5 δηΐου [86 ΒΔΡΡΙΘΙ δχιβίθῃςθ, 
[Ώ1ηκ γοῦ, τῆς ἀοτηϊηδηΐ οὐ [6 σα θ]εοΐ 5ίδξθϑ ὃ 

Ἐ Ογ, ““Ῥαΐ 6 τηβὲ ἤανε πὸ ΠΏΡΈΕΙ ἴῃ {Π6 ρῖ8 ΒἰηΊ56 1, 
2 866 ΚΎΠΗΘΙ αὐ ἤσε. 
5. ΟΥ, “16 ουίευ ϑνου]ά, [η6 ποη- Π ΘΙΙθηῖς πδιϊοηϑ 65 δηα ταοθϑ οὗ ψῃ]οἢ 

ΜῈ Βανα θην Κπομψ]εᾶρε,᾽ 4 Τ.ι. “ΤΑΡγα.᾿" 
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Ναγ,} [που] πᾶνε γοιῖ ἴο πη ἀογβίδῃα (αχοδ πιθα Αὐὶβιρραβ) 
[Πδΐ Τὸ διὰ 150 85 ἔδτ ΠΌΤ Ὀ]δοίηρ' ταν 561 1η [Π6 τα ς5 οἱ 5] ΑΥΘΥ͂Κ ; 
[Ώ6͵6 15, 1 ἴαῖκα ἴἴ, ἃ τη ἀϊ6 ραίῃ Ρεύνεθῃ πῈ ὑπο ψὨΙοΏ ἴξ 15 
ΤΑΥ͂ ΔΙ Ι ΠΟ ἴο ἰγθδᾷ, δνοϊϊηρ τὰ]6 δηα 5] ΔΥΘΥΥ ΑΠΠ|κ6 ; 10 1165 
[Ὠγουρῇ ἐτβάοηι----(ῃς ΠΙΡΉ τοδα ψὨ]οἢ 16Θδᾶ5 ἰο ΠΔΡΡΙΏ685. 

δός. ΤΙαδ, 1 ΟἿΪΥ γου ρϑίῃ σου] ἀνοϊᾶ Βυμηδη Ὀεδίηρθ, ἢ 
8ἃ5 ἴ δνοῖϊάβ τ]ο δῃαᾶ βἴανοευ, ἔμθτα σοι] 6 βοιμϑίμίηρ [ἢ 
νι δΐ γοῖ! 588 υ. Βυΐ Ὀείηρ ρἰδοβα 85 γοῖι δ΄β διηϊᾶβδί Ὠυτηβη 
Ῥεΐηρδ, 16 γοι ρατροβα ποιΠογ ἰο τὰ]6 ΠΟΥ ἴο Ὀ6 ταϊεά, δηα ἀο 
ποῖ πλεδῃ ἴὸ ἄδπος αδἰϊεπάδηςςο, 1 γοῖ οδῃ ΒΕΙ͂Ρ ἰξ, οὐ ἴῃοβε ῆο 
τα]6, γοιῦ τμιϑύ ΒΌΓΕΙΥ 566 [δ΄ [Π6 5ίγοηροΥ ἤᾶγα δὴ αὐΐ ἴο βεδί 
[88 ψϑακοὺ οὐ {Πς βἴοοὶ οἵ τερεηΐδῃσς 2 Ῥοἢ ἴῃ ΡΌΌΙΟ δηᾶ ἴῃ 
Ρηϊναΐθ, δῃα ἰο ἰτεξαῖ ἰδ δ8 ϑίαγεβ. 11 αἀδεθαυ γοῖ ἤᾶνα 
ηοὶ [6 ἴο ποῖ [ἢ]5 σομηηοη Οδ56: 8 δεῖ οἵ ρεορίβα ἢδ5 
ΟΜ δΔηα ρῥἰαηίθα, ΘΥ ΡΟ [ἢ ΟΟΙΏ65. δηοί Υ βοί δηᾶ οἰ8 
[Π6ῚΓ σοί δηᾶ [6115 {πεῖν {τἰςτ6 65, δηα ἢ ΘΥΕΙΥ ΜΑΥ [Δ 
ΒΙθαρε ἴο ἤθη ξοδῖιβα, ᾿πουρ τραΐίζοῦ, ΤΠῸΥ τεῆαθα ἴο ῬΔῪ 
[6 }} ΡῬΓΌΡΕΙ σουτί, {Π] δὲ Ἰδηρίῃ ΠΟΥ 416 ρευϑαδαθα ἴο δοοερί 
ΒΙΔΥΘΥΥ ταῖμεν ἰΠδη ΜΓ ἀραίηϑί {πεῖ Ὀείίειθ. Απα [ἢ ρτγίναία 
16 50, γοῖι 01} ὈδαΓ τὴς ουξ, {π6 Ὀγᾶνα δηαᾶ ρονεγία]! δΓδ 
Κηονῃ ἴο τεάποα {π6 ΠΕΙρΙ 655 δηα ἴῃ6 σονατάϊν ἴο Ῥοπάδρεο, 
ΔΩ ἴο τηδῖςα ΠΟ 5118}} ργοβῦ οί οὗ ἘΠΕῚΓ νἹ ΟΠ Π15, 

441». Ἧε5, θὰ 1 τπλϑὶ [611 γοὰ 1 Πᾶνα ἃ βἰπρὶθ τοιηδάν 
ΔρΡΑΙηδὲ 811 ϑσοἢ τηθααγεηΐασεβ. 1 ἄο ῃοΐ σοῃῆηξ Τγ561 ἴο 
ΔΏΥ 5916 οἷν! σομηηηπηϊγ. 1 τοδί [ἢ6 146 ἡνγου]α ἃ ΓΟΤΕΙΡΏΕΥ. 

δος. ὟΥ ΕἾ], πον, [πὐ 15. ἃ τη βί ΠΥ δίγοϊςθ, ἀροῃ τὴν ποσζᾷ 18 
ΟΥ̓ οοὐ86, οΥο δίηςα τῆς ἄξοθαθα οἱ 5115, δῃᾶ ϑαίτοῃ, δηά 
Ῥτοογιβέε65, [ουεῖρῃ γαυθ]]οΥ5 ἢανα ἢδα Δ ΘΑΞΥῪ {γηθ οὗ 1. Βαΐ 
5111], 1 1 Ὀοίμιηκ τῆς, Ἔνθ ἴῃ {Π656 τηοάδιῃ ἄδγβ {Π6 ΤΟΙ 6 Γ5 
οὗ ἴτε6 σοϊηγηπη165 ἀο ρᾶ55 ἰα5 [ἢ ΓΠΕΙΤ ΤΟΘΡ ον 6 σΟΠΠΙΓΙΘ5 
[ογ. βδ!-ρτοϊθοιοη ἀρϑϊηδὶ στοηρ- ἀοίηρ. ΟΥ̓ δῃᾶ δρουε 
[ΠΕῚΓ ὈεΙβοῦδ] σοηηδοίοηβ, ΠΟΥ ρτονιἄθ {πϑιηβεῖνοθ ψ] ἢ 
αι δοβί οἵ ἰπἸδηᾶϑ ; (Π6Ὺ ρἰγα ἘΠΕῚ οΟἿ165. αροιέ νι π18115 δηά 

ΤΟΥ, ““Ῥαγάοῃ τὴ ἰῃ ευσρ ηρ᾽ γοῦ, ϑοογαίος ; πὶ 1 ἢδνα ῃοΐ {86 5!Πρῃ τοδί 
ἰηἰθητίοη οὗ Ρ]δοίηρ τ 56}, 566 ΚΝ, 1. Νοντηϑῃ, οὗ. εἶξ, 1, 306. 

2. 5666 Ῥεΐον, μϑγφεῤ. 111. τὰ; Ογγοῤ. 11. 11. τ; ῬΙαῖ. 7οῦ, 535}; 1.. ὉΙηδογῇ 
αὐ ἔοε. ᾿ 

5. Ογ, “ἍΜ Ὲ]] [ο]ε 1 “Α τηβϑβίβιϊν [41] τὴν ῥτίπος οὗ ψυεϑίεσβ. 
4 ἘῸγ [8656 ταν τοδὶ ΒΙρῶνγαν τοῦ ογθ, 566 ᾿]οά. ἵν. 59 ; δῃά ἴου ϑοίτοῃ ἴῃ 

Ραγίοαϊαγ, ΡΙαῖ. 7 Δ εϑοιές, το. 
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Ῥαιςοιηθηΐβ ; [ΠῸΥ οΟἸ]θοῦ διτηδηγθηΐβ ἰο ψατὰ οἱ δυ]-ἀοογ5 ; 
Δα ἴο τᾶ κ6 5εου ΠΥ ἀΟΌΡΙΥ σᾳτ6, (ΠΥ διΓΙ5ἢ {ΠΘΙΉ56Ιν 65 
ὙΠ 411165 ΠΌΤ ἐΟΥΕΙρῺ βἰαίεϑθ. [ἢ ϑρῖία οἵ 81] ψ ]οἢ ἀβίβηϑβινθ 
ΤΑΔΟΒΙΠΘΥΥ [6568 βατὴθ ἴτεε οἰ Ζηβ ἄο ΟσΟΑΒΙ ΟΏΔΙΠ]Υ [41] ν]ἹΟ [Π15 
ἴο ᾿ἰῃη͵πϑοθ. Βαΐ γοῦ, 0 δἵὰ ψιμοιῦ δὴν οἵ ἰῆεθϑθα δἱάϑ ; 
γοιῦ, Χο ρᾶ55 Πα] γοῦσ ἄαγϑ οἡ {Π6 ΠΙΡῊ τοδϑ ΠΟΙ ΜΙ ΘΖΌΠΥ 15 
ΠΠ6 :} γοὺ, το, ἰηΐο νδίανου ΟἿ γο δηΐεσ, δὺς 1655 (ἤδη 
186 ᾿ξαβί οἵ 115 ἴτ66 τη θη 5, Δα ΤΟΥΘΟΥΘΥ 876 1π5ῖ {Π6 δοτί οἵ 
ῬΕΙθοη ἜΠΟΠΙΊ ΔΩ Οοὔς Ὀεηΐ οὐ τα]βοηῃϊεῖ ψου]α 5]ηρ]6 ουΐ [ΟΥ 
᾿φἰίαοῖς---- γεῖ γοῦ, ὙΠ γΟΌΣ [ὈΓΕΙΡΏΕΙ 5 Ραϑϑροσί, δῖὲ ἴο ὈῈ 
δχρϑιηρί ΠΟΙ, 1η]σσυ 950 γοῦ ἢαδίευ γοῦτβοῖ. Απαᾶνῆγῦ ὙΝῈ] 
[Π6 οἰαΐθ. δῖοι 65 οα56 ργοοϊδμηδίίοη ἴο 6 τηδᾶθ οἡ γοῦτ 
ὈεῃαΙ: “ 7716 2εγξοη 9 ἐδῖς για 41 γ15 21:5 ἐς φθο76., ἰοΐ 1ς 
ϑοΐγρ ομέ ἀμ ἀϊξ εοηηηρ 14. ὧδε 2,Χὲ6 ὕγοῦι ἐαηργ Ὁ [5 
[ῃαΐ [ῃ6 στοιηα οἵ γοῦγ οοηπάρδησε ἢ ΟΥἩ ἄο γοι γαῖμα ταδὶ 
56 ΟΌΓΕ [ἢ [Π6 σΟΠΒΟΙΟ 5655 {πα΄ γοῖ σου] Ῥτονε 5 ἢ ἃ βανα 
85 ὯΟ ΠηαβίοΥ ΜΟΙ] σαί ἰο ΚεαρΡ ἘἘῸΓ ψὴοὺ ψοι]α σᾶγα ἴο 
ἢδνα ἴῃ ἢ15 μοῖβ6 ἃ ξεν τ] 50 5100} ἃ. ἀἸΙθροϑίοη ἴο ψουϊς 
ΘΠ 50 5.ΤῸΠΡ ἃ ὈΓΟΡΘΏΘΙΟΥ ἴο Εχίταναρδησα  ΘΌΡΡΟΘΘ. ΜῈ 
ΒῖΟΡ 8Δη64 σοηϑ1:6Γ [πδ΄ γΕΙΥ ροϊηῦ : ΒΟ ἄο τηδϑίους ἄθαὶ ψ ἢ 
[Παὖ βοτί οἵ ἀομηδϑίίο ΤΌ 1 δὰ ποῖ τηϊδίαίκθη, [ΠΕΥ ΟΠ ΑΒ.156.- 
ἢ15 ψδηϊοη 658 ΟΥ̓ δία νϑίίοῃ ; [ΠΥ ὈΔ1Κ Ὠ15 {Π]θνῖηρ' (ΒΘ ΠΟΙ65 
Ὀγ Ῥαῖ5 δῃᾷᾶ ᾿ο]ῖ5 δια [Πθγα 15 δηγ ηρ ἴο 5ΐ68] [6 Ὺ ὨΙΠΑ͂ΘΓ 
ἢ]πΠὶ ἔτοπλ ΤΠΠΠΙΠΡ ΔΥΔΥ ὈΥ Ὀομάβ δηα 1ΠἸΡΙϑοητηθηΐ : ΤΠΕΥ 
ἄτίνα {πΠ6Ὸ 5] ρρΊβ 655 οἂΐ οὗ ῃϊπ ΜΠ της ἰαϑἢ. [5 1ἴ ποῖ 50Ὁ 
Οὐ ΠΟΥ͂ ἄο γοι ρτοοξεά νῆθη γοῖ ἀϊβοογεῦ ἰῃε {{Κ6 ἰθμθ Ποῦ 
ΙΪΏ ΟΘ Οἵ γοῦτ ἀουηθϑί65 ἢ 

41γ. Ἱ οοττεοῖ [Πθτλ ΜΠ 411 [16 ρῥίαρτιθϑ, {Π] 1 ἴοτοβ {Π 61 
ἴο 56ῖγ6 τὴ6 ρῖόρευγ. Βαΐ, ϑοοζαῖθϑ, ἰο γείασηῃ ἴο ὑοῦ ΡῈ] 
οἀποδίεα ἴῃ [Π6 τογαὶ δτί,3 ψῃ]οῇ, 1 1 ταϊδίακα ποῖ, γοῦ ΒοΙά 
ἴο Ὀ6 ΠΔΡΡΙΠ685: ΠΟΥ͂, ΠΥ 1 8515, ΜΨ11}1 ἢς 6 Ρείζευ οὔ [ἤδη 
οἴμειβ ῃποῸ 116 ἴῇ ΕΥ1}] οα86, ἴἢ βρίία οἵ {πεηηβεῖναβ, 5ΙΠΆΡΙΥ͂ 
Ῥεδοδαβα ἴμεν σαν ρεγίοτοθ, θα ἴῃ Π15 οαθα 1Π6 ὨΠΏΡΈΓ δηά 
[86 (Ὠϊτβῖ, [86 οο]α 5} ϊγοιβ δῃά (86 ᾿γίηρ αϑκα δ Ὠρίβ, σ]1ἢ 
811 τ[ῃ6. οἤδηρδο ἢ ΜΠ] τίηρ οὐ ρϑίῃ, δὲ οἵ ἢ15 οὐὐῇ ἌἽῃοοϑβίηρ 

1 Οὐ, “"Μ ΏΘΓΘ 50 ΤΏΘΩΥ ΘΆΗΟΥ χορ. 
2. Ὁ, Ῥεῖον, ἵΝ΄. 11. τὰ; Ρίδϊι. ϑδζωζδβε. πο Β; Ἀπμίλγα, δου ο; Κ. 7οεὶῖ, 

οὐ. εἶδ. Ὁ. 5387 ἴο]]. ““Αὐἰδρραβ δῃἰοἰραῖε Αἀοιταδηίαθ᾽ (2 2. 40), 
Δ. 1,. Νονβῃ, οὗ. οἷζ, 1. 305. 
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ΕῸΓ ΠΥ ρᾶτί 1 οδημοῖ 5ε6 θα ἀιβδγθοημος Ὁ Πγαῖς65, ὕτο- 
νἱ θα 1 15. οὔθ δηά (6 ϑαΐὴβ Ῥδίαε Ὀδοῖὶς ψῃϊο ἢ τϑοδῖνθα [ῃ6 
ΒΈΓΡ65, οί ΠοΥ ἢ6 πΒΙρΡρίηρ 6 586] ςρροϊηίθα οὐ πηδϑικθα 
[ΟΓ ; που Ἰηἀθθα ἄοθϑ 10 ΠΟ, ΘΓ ΤᾺΥ ὈΟΑ͂Υ ἴῃ ρἜΠοΙαὶ, ργονιἄεα 
1 6 τγ Ῥοᾶγ, ψΏΘΙΠοῚ 1 δηλ Ὀθ]εαρτοῖθα ΌΥ ἃ ΏΟ]Θ διϊηδιηδηΐ 
οὗ 510 ἐν] 1 οὗ ΤΥ οὐ Ψ1] ΟΥ αρϑίηβί ΤΥ 11} ---αχοθρί ΟἿΪΥ 
ον [ῃ6 οἸ]ν ψ Ὡς ἢ αἰίδομες ἴο βεϊξαρροϊηίθα βαβευηρ. - 

δός. ὙΥαΐ, ΑΠΒΌΡΡαΒ, ἄοοϑ 1 ποῖ βδεὰ ἴο νοῦ ἰμδΐ, 88 
τερατᾶς βο τηδίζοιθ, πεῖ 15 4}} ἴῃ6 ἀϊξδγθηος. ΡῬεΐψθθη 
γον δη ἃ ἱπνο πη αΥῪ 50 Π  τηρ, [ἢ πὶ ἢ ψῆο βίαν οἵ 
Εἶθ Οὐ ϑοοοΙά σδῃ δαί ἤθη Π6 Ἵβοοβϑεϑ, δημα ἢ6 πὸ {Πἰτοῖϑ 
οἵ Ὦϊ5 οὐ ἔτ66. Μ1] σα ἀτηϊ, δρᾶ 80 ἴου (86 τοῦ; Ὀσὶ ἢΘ 
ΜΏΟ ϑυἴεοιθ ἴῃ [ῃ686 αὺ5 ρειΐοσοθ σδηηοὶ ἀδοιθὶ ΠοΌσα {6 
ΒΌΒΕΠ Ωρ θη [86 Βυτηουῦ ἴα Καθ ἢ ἢ Αρϑίῃ, ἢδ 0 50} 615 
ΠαΙβη10Ρ νοϊππίδυν, ραν σομοηΐθ Ὧ15 ἰτοι 165, Ὀδίηρ 
Ῥαογεά οὐ μορε---ἰυϑὺ δ5. ἃ μπηΐοσ ἴῃ ρυγϑοϊ οὗ ψ|Πἃ4 Ὀδαϑίδ, 
[τουρἢ Πορα οἵ οσἀρίυτίηρ ἢί5 αύδιτν, Πη5 [01] ἃ ὈΙΘαϑΌΤΘ6,-- 
Δα 1ῃ68586 δὲ Ὀθπΐ ργῖΖθθ οὗ {Π||6 σου ἴῃ το ΤΏ ῸΓ {ΠΕΙΓ 
ἸΔθουτβ ; Ὀπὶ δὶ 5081} ψὰ σὰν οἵ {π6ῚῚ τοναγὰ ψΟ ἴο]} ἴο 
οδίδίη ἴο {πϑιίβοῖνοο ροοῦ [6 πμἀ5, ΟΥ ἴο Βυραπα {Π61} ΘΩΘΠΊ165, 
οΟΥ [πὲ [ὨτοῸρἢ ϑιγεηρίῃ οὗ Ὀοάγ δηᾶ 508] {Π6Υ͂ ΤῊΔῪ Δα τ] Ἰ5ΓΕΥ 
[Πεῖγ Πουβο ΟἹ ἄς ψ 611, θα θηα πεῖν {ἰοπ5, ἀμ Ὀοηθῆς {ῃ6 
ΙΔ πα ἡ ΏΙΟΠ ρᾶνα δεῖ Ὀἰτῃ Κ . Μαβί γα ποῦ ΒΌΡΡοββα [Πδΐ [Π686 
ἴοο Μ1}] [ακα πο ῖγ βουζονϑ ΠρΡΏΥ, Ἰοοϊίηρ ἴο [ἢ656 ὨΙρῊ δηᾶβὴ 
Μαβῖ χα ποῖ ϑίρροβε {δὲ [ΠΥ ἴοο Μ1]1 ρϑ!ν σοηήγοηί δχίϑβί- 
ΘΏσΕ6, ο πᾶνε ἰο βϑιρροῦί {θη ποῖ ΟὨΪΥ {Π6ῚΓ σΟΏΒΟΙΟΙΙ5 
νίγίαθ, ας (ἢ6 ῥγαῖθα δῃᾶ δάἀηῃιταϊοη οἵ ἴῃς ποι ὃ Απάὰ 
ΟἸΟΘ. τΟΓ6, δδῦϊ5 οἵ ἱπάοϊθησε, δοηρ σι τπμ6 Περίηρ 
ΡΙΘΑΘΊ 165 οὐ [ῆ6 τηοιηθηΐ, ΔΙῸ ΠΟΔΡΔΌ]6, 85 ΡΎΓΔΏΔΘΕΟ ἰΥΔΙΠΘΥΒ 
58.0, Οὗ βείηρ' ΠΡ ὅ ἃ ροοά δαθι οἵ Ῥοάν, οἵ οὗ ᾿τπηρ᾿δητηρ [ἢ 
[Π6 50] δὴν Κηοσίεᾶρο σψουίῃν οὗ δοσουηΐ ; ψΏΘΙ͂Θα5 ὈΥ Ῥ8]η8- 
ἰακίην επάθανουγ ἴῃ ἴπ6 ρυτθα οὐ ὨΙΡῊ δηᾶ ποῦϊς ἀδθᾶβ, 5 
δοοα τήβδη {611 ι|5, Ττοῦρ οηαυγδησθ 7 5141] "ἢ [ῃ6 επά 
αἰίαϊῃ [6 ροα]. 80 δὶ οα βοιμθθσα βαύ8 : ὃ 

1 ΟΕ “ραβογβ [86 5]]1Ὡρ5 δηᾶ αὔγοννβ οὗ οαϊταρθοῦϑ ογίπηθ, "Ὁ 
2. ΟΕ, ἀρονε, 1. νἱ. 8. ; 
8. Ογ, “ἴῃ δαἀτηϊταϊίοῃ οὗ μεπιβοῖνεβ, [η6 ργαῖὶβα δηαᾶ ΘηνΥ οὐ [ῃ6 ᾿ψοι]ά δἱ 

ἰατρα.᾽" 4 866 Ηἱρροογείεβ, Κ “δ. τ8. 
5. Ἡδεοοά, ὕογᾷς απαᾶ ὥαγςε, 285. 866 ῬΙαί. Φγοί. 34ο α; ΦΦεῤ. ἴ. 3264 Ὁ; 

Ζατυς, ἵν. 7τ8 Ἐ. 
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ΔΝΙοΚεάηθθθ ΤΏΔΥ ἃ τῇδ ἰαἶζα ψὨοΐθθαὶθ ἢ 6856, ϑηιοοίῃ 
1ῖ5 16. νὰν δῃᾷᾶ ἤδὺ ἀνε] ηρ-ΌΙαοα 15. ΝΟΥ ὨΙΡῊ ; αἱ τη ἰτοηΐ οὗ 
νιγίας [μ6 ᾿πηηοτίαὶ σοάβ μανα ρίασθα [01] δῃά οννεδί, Ἰοηρ' 15 {π6 
Ῥϑίῃ δηῃά οἴβερ (δαὶ 1εδάβ ἴο πεῖ, δῃᾷ τυρρεά δ τὴῆε ἢγϑί, ὑπαὶ 
γγῇθη [86 ϑυαμηπλ οἵ [6 Ρ8.55 15 τεδοῃθά, [θη ἔου 4}} 115 τουρ 655 
1ῃ6 ρϑίῃ φύοννβ βᾶϑγΥ. 

Αμα ἘΙΟΒδιμλτ5  θΘαῖβ ἢ15 ἰδ ΠΟΥ ΏΘη ΒΘ 5808 : 

ΤῊ ροῦβ 5611 π5 411 ροοα {π1ηρ5 ἴἢ τα ΠΥ ΤΟΥ ΟἿ ἸΔΡΟΏΪΒ. 

Απά ἀρβϑίῃ 1 δηοίμευ ρϑβϑαρα Ὧδ Ἐχοίδι τη : 

ϑεῖ ῃοΐ (δ1ὴ6 δαῖτ οὐ βϑοῇ {διηρθ, πο Κῆδνα, ἰθϑὶ ἰῃοα 
Πρπς ἀροῦ τμ6 Παγά. 

Αμᾷ τμαὲ νψῖδα τδῃ Ρτοάϊοι5 2. θ᾽] γθῖβ. ὨΙΠ1561 ἴῃ ἃ [πὸ 
δίγαῖη σοπορίηϊηρ νιγίαα ἴῃ (παῖ σομηροϑιίίοη οὗ [15 δρουΐ 
Ἡ ρφΊδο]θ5, ΠΟ οτονβ ἤᾶγα ᾿Ιδιθηθα το. ΤΉΙΡ, ἂἃ5 [8 ἂ5 1 
οδῇ Τα οΟ]Ϊθοί 1ἴ, 15 ἴὴ6 ϑαθδίδησε δὲ ἰθαϑὶ οἵ δὶ ἢ6 ϑᾶγ5: 

“ΦὙΤΏΘΩ εῖδο]ε5. ψγὰ5. ΕἸ ΕΥρΊηρ ΠΟΙ Ὀογῃοοα [Ιηΐο [ἢξ 
ὈΙοοΙ οἵ γοιίῃ, πανὴρ τεδορηθα (δῖ βϑαβϑόῃ 1ὼ ΜὨΪΟἢ [με 
γΟΌΏρ' Τηϑη, ΠΟῊ βίϑησιηρ ΠΡΟῺ [ἢ6 νεῖρε οἱ ἱμάθρεηάρηοσε, 
ΘΠΏΟΥ͂5. ὈΙΔΙΏΪΥ ἡ ΠΕΙΠΘΥ 6 Μ1}} ΘΏΤΟῚ ἀΡΟ᾿ [6 ρῥϑίῇ οἱ νἱσίι 8 οὐ 
οἵ νίοβ, 6 ψεηΐ οτῃ ἰηΐο ἃ αυϊεῖ φρΐδοθ, δμα 5 ἀδρδίηρ 
ΙΓ ΠΙτη56 1  ΏΙΟἢ οἵ ἴῇοβξο ὕνο ρϑῖῃ5 6 βῃοι)α ρυτθια; δηα 
85 Ὧδ [ῃξτ6 ϑαῖ τηπδίηρ, [ἤθτῈ ἀρρεαγεα ἴο μὰ ἵο ΜοΙηΘη 
οἱ ρτϑαΐ βίδιπσα μι ἢ ἀτονν ΠΡ ἴο δ, ΤῈ ομξ ψὰ8 [δ1Γ 
ἴο ἰοοῖς ὕροῦ, ἴτδηὶς δῃᾷ ἔἴες ὈΥγ ρος οἵ πδίυτε,, Πθ Ππ5 
δἀοτηβα ψ ἢ ΡΟΣ δηα ὮΘῚ αγεϑ ψιῇ ὈΑΒΠΠΙ]Ώ655 ; ΒΟΌΤΙΕΙΥ 
5εῖ [Π6 τγίημῃι οἱ δῖ ρϑὶΐ, δη6α 5ῆ6 νγὰβ οἰδά 1ἢ ψὮ16 ἀρΡδτζεὶ. 
Τῆς οἴμοῦ νὰ οἵ ἃ ἀιδγεηΐ {ΥΡ06 ; [ῃῆ6. ΠεβἢΥ βοίζηθϑο οἵ ΠΕῚ 
᾿τὴδ5 Ὀεϊταγθα μου πατγίατα, Ώ1|6 (Π6 σοΙρΙ θσίοῃ οὐ ΠοῚ 5 
ΜᾺ5 ΘΙΩ6Π5Πη6 4 (ῃδὺ 5η6 τϊρῆϊ ΔΡΡεδΥ ΜΏΙΘΙ Δα ΤΟΒΊΙΘΥ 
[δὴ 506 τειν ψα5, δηᾶ πεῖ ἤραχα δ΄ 586 τηϊρηΐ βϑειὴ [8 ]16Υ 

1. ἘΡΙΟΒαγπλαβ οὗ ζοβ, [28 οὨϊοῦ οομαὶο ρορί δισοηρ [ῃ6 ογίβῃϑ, Η. ποο Β.6. 
ΟΙ, ΡΙαῖ. Ζεασί. 152 ἘἙ, “6 Ῥυῖηοα οἵ οοπηθαγ᾿ ; Οογρ. ποβ Ὁ. 

2 Ῥχοάϊοιῃβ. οὗ βθοβ.υ ὅ6ε Ρίαϊς, ἥζεη 24; Ογαζγᾷ τ; Ῥμιίοβε ΨΚ. 
͵δοῤἧ. 1. 12. 

δ ΟΥ, ““ΜΏΪΟΏ Π6 ἰ5 Τοπᾶ οἵ γϑοϊηρ δ5 ἃ βρεοίγηθῃ οὗ βίγ]β" ΤΠδ6 {{|16 οὗ 
τῆς ἐπίδειξις νγὰ5΄ Ὥραι Δοοογάϊηρ' ἰο Θ!465, Πρόδικος. 

4 πεδαϊηρ ἐλευθέριον φύσει, . . . οὐ 1 ἐλευθέριον, φύσει. . . ἰτδ 514ῖ6 
“ἐηδίθαχα μα δἀογηθα Ποὺ τὰ ρ5.᾽. .. 

τ 

Ι 



46 ΜΕΜΟΒΑΒΙΠ,Α---Β. 11. οΗ το ξ 52:27 

[Π8ῃ ἡδίυϊα τη ΠΟΙ; 5ῃῆὴ6 ϑίδαγεα ψιἢ νι άδ-ορεη αγα5, δηα 
[86 ταιτηθηῖ ψΒεΥ ἢ 5816 ψ͵ὰθ5 οἶδα ϑούνοαά Ῥυΐ ἴο τενεαὶ 
[δε τίρρηδϑα οἵ ἢεγ Ὀίοοῃ. ὑπ τεααδηΐ ροραποββ 58ὴ6 801- 
γνεγεα ΠΘῚΓ ὈῬδύβοῃ, οὐ ἰοοκβεᾶ ἴο 566 1 οἴμξιβ ποϊϊοβα ἤδγ; 
ὙΥὮ16 Ἔν δῃηᾶ δῆοῃ δῆς ἢχβα ἤθὺ ρᾷΖα προ (ῃ6 5ῃδαον οὗ 
ὨοΊ56 1 1 6 ΠΕγΥ. 

ἐ Νον ἤθη ἰἢ656 ἴνο δα ἀγανῃ Πθαγθυ ἰο ΕΠ οΥβο] 65,56 ῆο 

ν᾽ 85 ἢγϑί Ὠϑιηθα δαἀνδησθα δ δὴ Ἔευξὴ ρϑοθὶ ἰοχαγαϑ Ὠῖτῃ, αΐ [Π6 
οἴθϑυ, ἰῇ ΠΟΥ ΘΑΡΌΓΩΘΘ5 ἴο Οὔ ΒΕΓΙΡ ΠΟΙ, τᾶ ἰουναγάᾷ ἴο {Π6 γουίῃ, 
ΘΧοΪιτηϊηρ, “1 566 γοιῖι, Η ΘΓ ο165, η ἀουθί δηαᾶ αἀππουν νῆδὶ 
Ρδιῃ οἵ 1π| ἴο σῇοοβε ; τδκε τὴ6 γουγ [Π|δηα, δηᾶ 1 ψ1}} ἰϑδὰ 
γοι ἴο {π6 ρΙβαβαηΐεϑὶ τοδά δηά βαβϑίθοί. ΤῊΪ5 1 ργογηΐβα γοι : 
γΟῈ 5041] ἰαβίβ 41} οἵ [1{65 ϑισθείβ δηα ββοᾶρα 4}1 Ὀϊ615... [ἢ 
ἴῃς ἤτδιὶ ρίδαςθ, γοι 5841} οί ἴσου δ]α γοῦγ γαίῃ ἢ ΑΙ ΟΥ 
ὈΌΒΙη655 ; ΟΥΘΥ [ΟΡΙΟ5. 5081} δῆραρα ὙΟΌΥ τηϊη :32 γὙΟΌΪ ΟἿΪΥ 
βρθουϊδίίοη, ψηδί τηθαΐ ΟἹ ΟΠ γοὰ 5141} ἢπα ΔρυξεδὈ]8 
ἴο γοῦν ραϊαίθ ; ψμδὶ ἀθρης 5 οὗ δαγ οὐ εὐα; ψβδαΐ ρΙθαβατα 
οὗ 51.611] οἵΓ.΄ ἰουοῃ ; ψιδὶ ἀδι]πηρ Ἰονουθ ᾿πίθυσοῦγθα 58}8]] 
τηοδί δησδρίασα γο ; ΠΟΥ͂ γοὶ 504}} ὈΠῸΝ γοῦυγ πὴ 5. Ιῃ 
βοίεϑδί δ  εΥ ; ΠΟΥ ο1] βοῇ ἱπαϊνιᾶπ4] ρ]θαβατα ψιποῦί 
ΔΙΊΟΥ οὗ ραΐῃ ; δηῃᾶ 1 δνεσ [6 ββριοοη δἴθαὶ ἀρορ τοι ἰμαὶ 
[ῃ6 βἰτεδιῃ οὗ Ἰοῦϑ Μἴ11 οὔθ δύ ἀπιηά]6, ἰχυϑὲ τὴθ 1 ψ1} ηοί 
Ιεδα γοῦ ὙΏΕτΕ γοῖι 50.411 ΤΡ  ΘὨΙ5 [ῃ6 βίοτθ ὈΥ 101} οἵ Ροαγ 
ελα (τοῦ Ὁ ]6 οὗ 58ο]. Νο! οἴμϑιθ 51Π4}} Ἰαδοῦτ, θαΐ γοιῦ 5181] 
τοαρ ἰῇ ἤπἰ οὗ {πεῖ ἸαΡουΒ ; γοι 5841] σι ο] 4 γοῦτ 
μπᾶ τοῦ] ποιρῃΐ ψὨΙΟἢ 5141] Ὀσιηρ γοι φα]η. ἘῸΓ ἴο 8]] ΤΥ 
ΤΟ] ΟΕ Θ 1 ροῖνα Δα οΥΥ δηα ΡΟνΕῚ ἴο ΠΕΘΙΡ {Πποιηβοῖνθϑ ἔΓΈΕΙνῪ 
ἴτοτα ΘΥΘΙΥΥ 5146. 

“ἜΘ ΥδΟ165 Ὠραυηρ [ἢ6565 ψοσαβ τδθ δῆσοῦ : ναί, Ο 
ἰδάγ, 15. [86 ἤϑδιὴβ γοῖ δαγῦ  ἾἿῺῸὋ νψ]οῆ 5Π6: “Κηον [δα 
ΤΩΥ ΠΟ ηα5. 64}1 τη6 ἩΔΡΡΙΏ655, θαΐ [ΠΕ ἰμαὶ βαία τὴρ ἢδᾶγε 
[πεν οὐ ὨΙ ΟΠ Ιη65 ὁ [ῸΓ τη6, ΝΊςοΘ δηα ΝαρἨίϊη685.᾽ 

«Βαΐ 51 [6 [ῃ6 οΟἾΠΕΘΙ οἵ ἴῃοϑ6 [817 οιηθη δΔρρτοδοῃεα 

1 Οτ, ““ψιοὰί οὔδηρα ἴῃ μ6Γ ἀδηιθαηοῦγ, ̓  
2. Βοδάϊηρ διέσῃ . . . οἵ διοίσει, ““γοι 58.811 σοῃμίϊη8 βρθουϊδίϊηρ βο θῖν." 
5. Τῷ ΜΠ] Ὀ6 στβοοϊβοίβά {παΐ Ῥτοαίουβ. ῥυἀθα Είταβαι οα ὀρθότης ὀνομάτων. 

Ῥοβϑίθῖγ Χϑηοόρδοῃ 15 ἰταϊαίϊηρ (οαγοα τη Ῥ) 15. βδίγ]6. τερφθείης, ἡσθείης, 
εὐφρανθείης. ᾿ 

6 5ο [88 νι]ρ. ὑποκοριζόμενοι 5 ἰπίεΓρτθίθα. ζ(ορεὶ (.0 γος. Χμ. ᾿. 36) 
,. βαρρεβίβ ὑποκνιζόμενοι τ “" σαρρα αὐ ἀοϑιἀθγίο ραηρσθηίιν, " 
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Δα 5ΡοΚε : “Ἤδίϑο]θϑ, 1 ἴοο 81η1 σοῃὴθ ἴο γοι, βθείηρ [δ΄ γουΓ 
Ῥδθηΐβ. ΔΙΘ ὙὙΡΔῚ1 ΠΟ ἴο Πη6, 8Δηα 1 γοῦ πυτίπτα 1 ἢδγα 
σαθρεα γουῦ Παίαζα ; ῃεγείοσα 1 δηἰογίαϊη ροοά πορα {πὲ 1 
γοῦ οἤοοβα [ῃ6 ραίῃ ψῃϊοῇ ἰθδαβ ἴο τ16, γοῖ! 5.41} σγεδίγ ὈΘΒΕΓ 
γΟΙ͵ΓΒΕΙΕ ἰὁ Ὀ6 τῆς ἀοεὺ οὗ ἴὭΔΩΥ ἃ ἀουρῃυ ἀδεά οὗ ποῦὶς 
ΘΙΆΡΓΙΒΘ ; δηα {πδΐ 1 ἴοο 5841} θ6 ἢε]α ἴῃ ὄνξὴ ΠΙΡΉΘΥ ΠΟΠΟΌΓ 
[οΥ γουγ β8Κο, Ὸ στ [6 Ιαβίτα βῃβα ὈῪ γαϊογοιι5 ἀββάβ.: 1 
Μ11 ποί οἤφαὶ γο Μη ργαϊπαϊηρθ οὗ ρΙθαβασο," θὰ 1 Μ1} 
τα]αῖθ ἴο γοι! [Π6 {μϊηρθ {πδὲ δῖα δοσοίάϊηρ ἴο [Π6 ΟΥΙ Δ ΏΟΕ5 
οἵ (ἀσοά 1η νέτγ ἰσαῖϊῃ. Κηον ἤδη (δὲ δλοηρ {πιηρο [ῃδῇ 816 
Ἰογεὶν δηά οἵ σοοά τεροτί, ποῖ οὔὴβ αν ἴῃ6 ροάβ Ὀεβίονεά 
ὍΡΟΙ ταοῦίαὶ τηδὴ ἀραιΐ ΠΠῸΠῚ ἰο01] δηᾶ ραίηῆθ8. δοι]α γοῖι 
οΡίδ!ῃ ἴῃς νου οἵ [ῃς ροᾶϑ, [ἤδη τημδί γοῖ ρα ὺ [656 5816 
ϑοαδθ 56Υ 106 ; νου] γοι Ὀ6 ἰονεα ὈΥ γουχΐ 6 η5, γοῖι ἡγαβί 
Ὀεηβῆς {Π656 ΠΠδηα5; ἀ(ο γοῖ ἄθϑισα ἰο θ6 μοῃουτεά Ὀγ [ῃ6 
βίδίθ, γοῖ ηγαϑδί σῖνε (6 βίαίε γουγ δια ; 4ο γοι οἰδίτη Δα μλ1τ8- 
[0 ἴοσ ὑοῦ νἰσίπαα οσ 41} Ἡ 61185, γοῦ πλυδὲ βίσίνα ἴο ἀο 
ΒοΙὴ8 σοοα ἴο Ηδε]ϊὰβ; ἄο γοι ψ]βϑἢ δαί ἴο γιοϊᾶ ποι ἔππ|5 
ἴο γοῖ Δα ἀδηῖγν, ἴο βατίῃ πλυδί γὸοῖ] ΡΥ γοῦ σουτί ; ὁ γοι 
566 Κ ἴο διῆδϑβ ΠἹΟΠ65 ἴΤΟΠῚ γουγ ἤοοΐϊζα ἀπ ἤογαβ, οὐ {πῃ 6 πὶ 
τηιιδί γοι Ὀαϑίονν γοῦγ Ἰαοι ; ΟΥ 15 1 γοΟυῦ Δι! ΠΟ το Ὀ6 
Ροίβηΐ ἃ5 ἃ ΜΘΙΎΙΟΥ, ΔΌ]6 ἴο 5ᾶνε σοι ΠΙΘηα5 δηά ἴο βυράμπε 
γοῦ ἴοΘ5, [6 τησβδί γοῦ Ιθατῃ [Π6 ἃτίβ οἵ ψὰὺ ΠῸΠῚ ἴῇο56 ΨΟ 
ἢᾶνε τῆς ἱκπον]βάρο, ἀπά ργϑοίϊβα ΠΕ ΙΓ ΔρΡΡΙοδίίοη ἴῃ τῆς Πεϊά 
ΜΉΘ η ̓ ραηθά : οὐ ψοι]α γοὰ εἶα Ὀ6 ρομοτίι] οὗ τ δηά 
Ὀοάν, θη πιυϑὲ γοῦ Ὠδρίζαδία ᾿πὴΡ5 δηᾷά Ὀοάγ ἴο οὔδϑυ {με 
τη, Δημα ἜΧΘΎΟΙθ6 γοῦγϑθο ! ἢ [01] Δα σνγϑδί. 

“ΑἹ [ἢ15 Ροϊῃΐ (85 Ῥτοα!οι5 τοὶ δίθ5) ΨΊςΘ ὈτοΪςα [ἢ Ἔχο]δίηη- 
ἴπρ: 566. γοῖ, Ἠδίθοϊθθ, ΠΟ Ὠαγὰ δηὰ ἰοηρ (Π6 τοδα 15 
Ὀγ ψῃϊοῇ γοπάξι σούῆδη σου] εβοοτΐ γοῖ ἴο Ποῖ [δϑίαὶ 1ογϑ.8 
ΒαυΓ1 ψ1}] ραϊάξ γοὰ Ὀγ ἃ 5δμοτί απα βαθὺ τοδά ἴο Πδρριηθ55.᾽ 

“Ἴδη 5Ροκα νιῆπε: “Ναγν, στείοηεα οὔθ, ψῆδὶ ροοά 
τὨϊηρ Ὠαδὶ [πο ἢ οὐὁ δὶ ϑεεὶ [Ὠϊηρ τί ἴῆοα δοσπαϊηϊθα ψ ἢ 
-- τῃδι ΜΠ 581 ΠΟΘΙ ΓΠΕΥ Παπα ΠΟΥ ἴοοί ἰο ραΐη ἢ Τοι, ἰμαΐ. 
τηδγεϑῦ ποῖ αν ἀὐδιῦ [ῃ6 ἄἀδϑῖτε οἵ ρίθαβυσθ, θαΐ, ΟΥ ἀγνοεῖ [μδῖ 
ἀθϑίσθ ϑρτηρθ ὉΡ, αὐ δἰγεδαῦν ϑβαϊαἰθα : δδίίηρ είογε ἰῃοι 

1 ΟΥ, “ Ὀϑιβθά ἴῃ {με βριεπάουν οἵ ἐν νἱτίπος,᾿" 
2. Οἵ, ““δΒοηρυβᾶ ονογίαγοβ οὗ ὈΙθαβασα. Ὁ 
Ὁ. Ἡδεβιοῦ, Ζάευρ. φοορ; Μηίοῃ, Ζ᾽ Αίεργο, τ2. 



4δ ᾽ ΜΕΜΟΒΆΑΒΙΠ1Α---ΒΚ. 1|. ΓΗ. 1. ὃ 30-32 

Πυηρογαϑί, δηα ἀπηκίηρ Ὀεδίοτα πο {μϊτϑίθϑι ; πο ἰο εκα ουΐ 
ΔῊ ΔΌΡΕΙΪΘ τηπϑδί Ἰηνεηΐ ΔῊ ΔΙΓΩΥ͂ Οἱ σοοῖ5 8η6α σΟὨΓΘΟΙΟΏΘΙΒ ; 
Δηα ἴο ψῃδὶ τγ [(Ὠἰγϑῦ τλδὲ ἰὰν ἀἄονῃ σοϑίαδϑὶ τη65, δηᾶ 
ΓΙΠ ΠΡ Δηα ἀονῃ [ἴῃ ΘΘδΎῸ ἢ οὗ ἰἴοβ ἰῇ ϑῈΠΊΠΊΘΙ-ἰ{π|6; ἴο 
ἢ6ΙΡ [Ὦγ βἰυσηθεῖβ βοῖς σογοι]θίβ ϑαίπος ποῖ, θα  σοῦοῆς5 δηά 
[ϑαῖ μου- 6 ἀθ ταδὶ ΡῈ ρτεραγεα [ῃξ6 δῃηά τοοίκειβ ἴο τοοκ ἴῃ6ς 
ἴο ταϑῦ ; δηοβ ἄξϑισθ [ὺ 5166} ἰὴ [ΠΥ οαᾶ86 βρτΠᾺρ5. ηοΐ [ΤῸ] 
[011 Ὀαΐ τότ νου δηᾷ ποιῃίηρ ἴῃ τῃ6 ψουῦα ἴἰο ἄο. Ἐγεη 
[Π6 παΐίαγαὶ ἀρρείίε οἵ ἴογε μου ἰογοθϑί ρυθιηδίθγαν ΌΥ ἜΥΕῚΥ 
ΤἸηθδη5 ἰῃοι τηδγεϑί ἄδνίβθ, σοῃίοπησιηρ, [Π6 56χθβ ἴθ (Ὦγ 
βοινίοθ. Τῆαβ μοι εὐποαίοοι (ῃγ Πποπάθ  π ἢ Ἰη56]10 1 [Π6 
ὨΙΡΏΪ βεαβοῃ δηα ἄτονδα οὗ 5] 000 6 Γ ἀατηρ [6 Ῥυθοῖοι5. ΠΟΘ 
Οὗ [ῃ6 ἅδγ. ἹἸηηογίδὶ, του δύ οδϑί Του ΤΟ [6 ΘΟΠΊΡΔΩΥ͂ 
οἵ ροάβ, δῃηα ὈΥ͂ ροοα τῆθῃ αἱ αἰβῃοπουγεαά : μαΐ ϑινεθίθϑί 
ΒΟ οἵὗἉ 4]1, [ῃ8. νοϊοβ οἵ ρίδιβα, ὰ5 ἤϑνοὺ {1164 [Πϊη6 
ΘΔΙΒ ; Δη4 [Π6 αϊτοβί οὗ 81] δὶγ νι βϑῖοῃβ 15 ιἀἄθῃ ἔτομλ {Π1π6 
ΘΕγ65 (μα ἤδνα ἤθνοῦ ὈΘμθΙα οὔθ Ὀοπηΐθοι5 ἀθοα ντουρῃϊ 
Ὅν (ὶὴ6 ον ᾿δηᾶ. [1 τῃοι! ορβηδϑί [ΠΥ 1ρ5 ἴῃ ϑρεεςῇ, 
Ο Μ|1 Ὀεῖθγε τὰ ψοτάθ [{ ἴμοὰ δαδὲ Ὠδρά οὗ διρδῃῖ, 
ὭΟΏΘ 5041] 58.157 ἴῆ66. γγηδί ϑδὴε τῶϑδη Μη νϑηΐαγε ἴο 
Ἰοίῃ τὯγ τὰ ]6 τοῦῦν 1] ᾿πμαθθα αὐ (ὯΥ τάνε]]οῖθ ἴο Ἰόοκ 
ἼΡΟΏ, γοιηρ τρη Ππηροίεηΐ οὗ Ῥοαᾶγν, δηᾷ οἱ τχδη ψ16855 
ἴῃ τη : ἴῃ ἴῃ6 Ὠδγαάδυ οὗ 116 ἴδ γ Ὀαϊίβῃ 1 516 εἰς 14]6Ώ 695, 
ΔΩ γγΘΑΥΪν ἄο {Π6Ὺ ἀταρ' [ὨΤΟῸΡ Δ ἂρα οὗ νυ] 44 ψγειομοά- 
655: 8δηα ΨψΏν" [ΠΕΥ ὈΪ]Ό5ἢ ΜΠ ϑῃδηια δ ἴῃς {πουρῃς οὗ 
ἀςφεάβ ἄοῃβ ἴῃ (ἢ ραβδί, δῃᾶᾷ ρύοδῃ ἴὺγ ΜΘΔΥΏ655 δὲ δὶ 15 
Ιε ἴο ἄο. Ὀυπηρ {πεῖὶγ γοῦίῃ ΠῸῪ τα τίος {πγουρἢ {ΠΕ Γ᾿ 
σαοῖ [Ππιηρθ, δηα ἰδ] ὉΡ ἴοτ {πϑιηβεῖγεβ ἰατρα βἴοτα οὐ Ὀιίο- 
655 ἀρδίηβί ἴῃς τηθ οἵ οἱ. Βαϊ ΤΥ σοΙΡΔΏΙ ΟΡ 15. ΜΠ ἢ 
[ῃ6 ροάβ; δῃηά σι τῃ6 ροοά δηομπρ ΠΊΘ ΤΥ σΟΠνΕΙΒΔΙΟΩ ; 
ὯῸ0 Ὀοπηΐθοιι. ἀδεα, ἀϊνίπμε οὐ δυμδη, 15 στοῦρῃς σὶτουῦΐ 
ΙΥ δ. “ΓΠογείοσα τὰ 1 Ὠοπου͵ζεά ἴῃ Ἡδανεξη ργθ- ΠΟ ΠΕΪΥ, 
Δ ΠΡΟῚ Θϑυίῃ δῃλοηρ Τη6η ΜΠΏΟΒΘ ΤΡ 1 15 ἴο ΠΟΠΟΌΓΙ 126 ; 1 
85 8. ὈΕ]ονεά [6]]ονν- ΤΟΥ ΚΟΥ οἵ 411 οσδαϑιθῃ ; ἃ [Δ Π{π| ραδγάϊδηῃ 
οἵ ἤὨοῖιδα δηάᾶ ἰδαμᾶβ, ποῖα [06 οΟὐηΘΙ5. Ὁ]655; δ᾽ ᾿ἱΠηα]γ ΠΕΙρΡ- 
τηδαί οὗ βεσυδηΐβ ;2 δ ὕτᾶγε δϑϑιβίδης ἴῃ (ῃ6 Ἰδοῦ οὗ ρεᾶςβ ; 
Δι ὉΠΗΙΠΟΙΏρ, 4110 ἴῃ [Π6 ἀδεάβ οἵ ψδῦ; ἃ βῆδυε [ἢ 41} {π|δηά- 

1 πρϑαϊηρ οἷς προσήκει, οΥ 1 προσήκω, ἰταῃδ5]αῖδ "το ΏοΙΩ 1 δπὶ αἰζαομοά,᾽᾽ 
2. (ἢ, Ρεῖΐον, Κορ. ν. 8, Ρ. 219. 
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5ῃ105 ἱπά!θρθηβαρθ. ΤῸ Ὁ ΠΙθηας 15 οήνθῃη δὴ δη]ογιηθηΐ 
οἵ τηϑδίβ δηα αὐ] ηῖκ5, ΏΙΟἢ 15 σε τη [561 δηά ἀδνοια οἵ 
{ΓΟΌ]6,: τη (μδὲ ἴον σῇ ἐμ πτ6 ὉΠ] ἀ6ϑιγα ΤΙΡΘΏ5, δηα 566 ρ 
ΠΠΌΓΕ δ] οἱ οα5. γί ϑὶῖα θὰ ἤδη [ῃο86 ΏΟ [01] ποῖ. Ὑεῖ [Πδν 
8416 ποΐ ρϑιηθα ἴο ρατζί ψΊ [Ὁ ; ΠΟΥ [οΥ [6 566 οἵ 5] ῈῪ ἄο 
[ΠῈΥ ἰεῖ 510 (86 ρετίγημδηος οὗ (με ἀπῖιθ5. Αμλοηρ᾽ ΤΩΡ 
[Ο]]Οσσεα {Π6 γουτῇ ἀ6]ρη5 ᾿ὼ [Π6 ῥγαῖβθεβ οἵ ἢ15 εἰ άδυβ, δῃηά 
[πΠ6 οά τηδῇ ρίουιθϑ ἴθ ἴῃ6 ποηοῦγν οὗ {ῃ6 γοπηρ; ΜΙ ἸΟΥ 
[Π6Υ 941} ἴο ΤΠ ΘΙΊΟΥΥ ἰῃεὶγ ἀεεάβ οἵ οἱἹά, δηα 1ῃ ἰο-ἀγ᾽5 ΜῈ]}- 
ἀοίϊηρ ἃῖὲ ψ06}1] ρβαθεά. ἘῸΥ ΠΥ ϑαῖζθ αῦὰ [6Υ αθαγ τη [ἢς 
ἙΙρῃϊ οἵ (ἀοά, Ῥεϊονεα οὗ ἐμεῖν πιεηας δηα Πποποιγεα δγ {π6 
σου τυ οἵ {πεῖγ Ὀτῃ. θη της δρροϊηίεα ροδὶ 15 τϑδοῃβα 
[Π6Υ 11Ὲὰ τού ον ἴῃ ΟὈἸ γοη ΜΠ αἰδδοηουῦσ, ας ὈΪΟοΙΏ 
Αἰ γ65}---Π ΘΓ ῥγαῖθε γόϑοπηᾶθα οὐ ἴῃ 6 1105 οὗ τήθῃ ἴοσ. ἐνογ. 
ΤΟΙ]5 κς ἴπε56, Ο βοὴ οὗ ποῦ ]α ραγθηΐβ, ΗΠ δύδοὶθϑ, 1 15 γοῦΓβ 
ἴο τηϑεῖ σι, ἀμα Ὠανίηρ σηδατοά, ἴο δηΐεῦ πο ἰῃς Βεηίαρα 
Δ55ΟΓΕΩαῦ γοῖ οἵ ἰταηϑοθηθης ὨΔΡΡΙΏ655.᾿ ἢ 

ΤΉ15, ΔΙΙΒΈΡΡαΝ, ἴῃ τοΟυρἢ 5κείοῃ 15 ἴη6 ἴἤθτηβ ψ]οῇ Ῥτο- 
ἀἰςσις ΡῬατθι65 5 ἴῃ ἢἰ5 “ Εἀποδίοῃ οὗ Π Ἔγδοὶθβ Ὀγ Νιτίαε,᾽" ΟὨΪΥ 
ἢς ἀξοκαοά οὔ 15 βεμ τηθηΐβ, 1 δάμη, 1ῃ [δΥ ΤΟΥ͂Θ τηδρηποθηΐ 
ΡῬἤταβαβ [ἤδη 1 ἢαγε γεηξαγεα οὐ. ὕγεχα 11 ποῦ ΜΕ61], ΑὙΙΒΕΡΡΙ5, 
ἴο ἰΔΥ ἴο ᾿ϑατΐ {Π656 ϑαγίῃρϑ, δῃα ἴο βίσῖνε ἴο Ὀφϑίμιηϊκ νου 
Βοιηἢδί οὗ [δἰ ψὨϊοἢ ἰοσοθε5 τς Γαΐατα οὗ οὐσ δ ἢ 

11.---αοἀἩὐ δηοίμου πῆ ἢς δα ποιοξα [6 ΔΏΡΤΥΥ [ΕΙΏΡΕΓ 
ΘΟ ΟΥ̓ [Γδιῆρτοοϊθϑ, {πΠ6 οἰεσ οἵ ἢ15: θοῆ5, ἰοναγαβ {ΠΕῚΓ 
τηοίμθυ, δηά τῃπ5 δ ἄγοθϑθα Ὠϊπλ561 ἰο πε δά. ἡ 

δός. ῬΥΔΥ͂, ΤΩΥ 50, αἰα γοῖὶ ΕΥΘῚ ἤΘΑΥ Οὗ οϑυίδῖη ῬΕΟΡΙΘ 
Ὀεϊηρ᾽ ο4116α πηρταίοία] Ὁ 

Τῆδι 1 Πᾶνε (τερ! 64 τ[ῃ6 γουηρ᾽ Τη8})}. 
δός Απηα πᾶνε γοῖι πηαειβδίοοάα ψῃδί 1 15 ἴΠ6 Ὁ ἄο ἴο ρεῖΐ 

[μα θδα ἤδιῖηδ 9 
Ζαγι. εξ, 1 αν : ψΏθη ΔΩ͂ ΟἿδ ἢδ5. ἤθθὴ ΚΙμαΪΥ 

ἰτραϊθα, δῃᾷ μᾶ5 ἴ ἰῇ 815 ρονεσ ἴο ταῦθ (η6. Κιηάηθββδβ 
Ὀὰϊ περ]θοίβ ἴο ἄο 80, τῆδῃ 6811] τὰ πηρταίθίμ!. 

1 66 8θονβ, 8. 30, περιθέουσα 43 Ορροβεᾶ ἰο ἀπράγμων ὮΘΤΟ. 
2 ΟΥ “80 {{π6 ἰ5 ἴΐ, αὶ Ὀγαηοῦ ἰ5 δῖε τΠθ; ἀηαγηρ ΒΟΠΟΙΓ ἴο {ΠΕῚΓ 

ὭΘΤᾺΘ τ" 
ὃ. Ἐρδάϊηρ διώκει, αἢ, διῴκει ΞΞ ““ 50 Ῥτγοάϊουβ. διταηρεᾶ [ῃ8 ραγίβ οἵ ἢ15 ἀ15- 

σοῦγβο. ᾿ 

ΝΟΙ,. 11-.}1 Ἐ 
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͵δόςΩ. ΔΑῃα γοι δάμη ἰῃαὺ ρεορὶβ τϑοκοη {πὲ πηρτδίθία! 
ΔΙΏΟΠρΡ ΙΟΏΡΟΘΓΒ ἢ 

1 αν. 1 ἅο. 
δός. Απαᾶ 5 ἴ δνεσ βίας κΚ γοῖ ἴο Π64 116 ΜΏΘΙΠΟΙ, 85 

ταρατάβ ἴῃς τὶρῃΐ οΥὁἨ τοηρ οὗ [ἴ, Ἰηρτϑ π6 ΤΩΔΥ Ποῖ ῬΕΥΏΔΡ5 
ΓΟΒΘΙΌΪΘ Βοὴ6 δποἢ σοηάποί δ5 [ἢ6 βηβιανεηηθηΐ, 5840, οἵ 
ΡΓθοηθτθ, ΜΏΙΟΏ 15 δοσοπηϊθα τόρ ἰοναγάβ 6 ηα5. θα  {π|511- 
ΠαΡΙο τΤοναγαθ ΘΠ ΘΠ1685 ἢ 

Ζαγ. 85,1 ανα ρυΐ ἰδὲ 4ιοϑοη ἰο Τηγ561. [1}η ΤῺΥ 
ΟΡἰηΐοη, ΠῸ τηϑίϊευ ΏΟ σοηΐξεῖβ [ὴ6 Κιπάηβ55, [ΠΕ Πα οὐ ἴοα, 
[ἢ68 τϑοῖριθηΐ βῃου]α δηάθανοισ ἴο τοααῖία 1, [Πρ ΠΙΟἢ ὨΘ 
15 ἃ ΙΟΏΡΌΟΘΙ. 

δε. ΤΏΘΩ 1{ ταῦ 15 ΠΟῪ [86 τηδίζου βίδηάϑ, ἱἹηρταῦιυαα 
δὶ Ὀ6 δὴ ἰῃηϑίδησα οὗ ρᾷτε πηδαπ]οταία στοηράοίηρ ἢ 

ΤΔΙΏΡΓΟΟΙ65 αϑβϑεηϊθα ἴο {ΠῈ6 ργοροϑηίοη. 
δός, Τί [Ο]]ον5 τΠ6η, [Πδὺ ἴῃ ῬΓΟΡοΟΓΟη ἴο ἴῃς ργθαίηθϑα οἵ 

[τῆς Ὀδηδῆϊ σοηζειτεα, {Π6 ρυθαίεσ 8ἰ5. τηϊβάοιηρ ΠΟ [8115 ἴο 
ταῦθ τὴς Κιηάη685 ἢ 

ΤΑ Ρτοοίθ5 ἀρ δϑϑεηζεά. 
Θοογδίθϑ “σΟΠΠΠΠΕΩ͂ : Αηα ΜΏΟΙΘ οδῇ ΜῈ ἤορα ίο ἢπᾶ 

στθαίου. θεηδῆϊ ἴδῃ ἴῃοθαὲ ΒΟ ομη]ἄτθῃ ἄσηνα πότ {πε1- 
Ρᾶγεδηίβ----η6 [ΑἰΏ6Ὶ δηπα τηοίμο πὸ Ὀτουρῃΐ (με οὐΐ οὗ 
ΠΟΓΒΙΏΡΏΘ55 Ἰηΐο Ὀδίηρ, Ο ρτιδηῃϊεα τΏδτὴ ἴο ἰοοῖϊκ ὩΡΟῊ 8]] 
[Π656 [Ὁ 5:ρῃϊ5, δῃηά ἴο ρατίακε οἵ 8]1 [ῃοβε Ὀ]εϑϑιηρθ ΒΙΟἢ [ῃς 
σοας Ῥεβίουνγ οἡ τηδη, [ΠΙ]ηρΡ5 50 ὈΓΟΘΙ655 1 ΟἿΤ Θγε5 [δῖ οἵδ 
δηα 411 γα ϑμθάει δ (6 ᾶγα {πουρῃϊ οὗ Ἰθανίηρ ἔβετη, δηά 
βίαίε5. ἕδνα πἰδᾶθ ἀδαίῃ (ῃ6 ρεπαὶίν ἴοσ [Π6 ργδεαΐεδέ Οὐ 168, 
Ὀδοδῖιθα {ΠΕΥΘ 15 ὯΟ ρχξδίθυ. 6ν}] [τοι ρῇ ἴδε οὗ ψ ΏΙΟ. ἴο βίδυ 
1] αν. 

Υου ἀο ηοΐ βΒίρροβε ἰμαΐ πυηλδη Ὀεϊηρθ ρτοάπος ΟΠ] άτθ ἢ 
ἴου [6 5δῖθ οὗ σδύηδ] ὈΙΘαβαγα 1 τηθυεὶν ; 6 γῈ 1815 [ῃ6 τηοῦνγθο, 
σἰγεεῖ δῃηᾶ Ὀοσα6}} αὐ [11] οὗ τηβδῃβ ἴο 4 {Πρ οὗ [δὲ [8 Γ4]] ; 
ΜΏΘΓΘα5. ΠΟΙΠΙηρ᾽ 15 ὈΙδίηου [ἤδη [Π6 ρδίηβ 6 αἶα ἴο βϑεὶς ουῦ 
ὙΠΥῈ5 ὙΏΟ 5}4}1] Ὀθδὺ τι5 [πη6 βπεϑβί οι] άτθη2 ὙΠ [Π686 τα 
ψεα, Δα ΟΔΥΤΥ Οἡ 16 τᾶςθ. Τὴ τηδῃ 885 ἃ ὑνοίο!α ἀπ ἴο 
Ῥοιοσπι : ῬΑΙΓΥ ἴῃ μου βῃϊηρ ΠΟΙ ΨΜΈΏΟ 15 ἴο ταῖβα ὰρ' ομιἄτεῃ 
ΔΙοηρ ΜΙ Πΐτ, δηα ρΑΥῸΥ ἰοναγάβ [π6 ομΠ]Π ἄτη γεῖ πη ΟΙΏ ἴῃ 

1 Ται, “16 ογϑ οἵ Αρμγοάϊία." ' 
2. «ΕῸΥ (6 ῥτγοογδδίίοῃ οὗ οι ἄγη, 866 Ῥείον, ΓΝ ἵν. 25; μοῖ. Ζαε. Ἱ, 



ΟΗ. π 855 ΒΟΟΒΑΤΕΘ ΑΝῸ ΗΒ 5ΟΝ ΤΑΜΡΕΟΟΓΙῈΒΒ ΒῚ 

ΡῬτονιαϊηρ ἔμϑῖὰ σἹ ἢ (Πϊηρο πὰς Π6 (ὨΙηΚ5 ΜΠ] οοπίθαία ἴο 
[πεῖν ψ)6}1-Ὀθιηρ---ηά οὗ [ῃ6586 ἃ5 ἰαγρα βίο ἃ5 Ῥοϑϑίῦῖο, Τῇ 
ΜΟΙ, σοηοδίνιηρ, Ὀθ6δι5 ΠΟΥ ρῥτδοίοιβ Ῥαστ 6 η ψ ἢ {τᾶν} δηά 
Ῥϑίῃ, δῃᾶ δ [ἢ τῖϑὶς οἵ 16 1[561Ἐ-.-οῆδυηρ ΜΠ τῃδὶ πη 
ΠΟΙ οι (τς [Ὀοα οἡ ΜΏΙΟΝ 586 Πεύβοὶῖ 15 ἰβα, Ἀπ σψῆθῃ, 
ἢ πα ἢ ἸΔΡοι 51η6 85 Ὀοτη6 ἴο {Π6 δπα δηα ὑγοιρῆςξ [οτίῃ 
ὮΕΙ οἤβρυίηρ, 586 δθᾶβ ἴ δῃᾷ ψμαΐομεϑ οὐεῦ 1 ΜΠ (ΘΠΑ͂ΘΥ 
οΔ͵6----πιοίῖ [ἢ Τα [ῸΣ Δ ροοά [Π]ηρ' ῬΓΕΥΙΟΙΒΙΥ τοοεῖνεά, 
ἴου ἰηαθραᾶ [ἢ6 Ὀδᾶθα 1561 15. 16 σοηβοῖοι5 οὗ 115 Ὀεηρίδοζου 
Δηἃ σαηηοί Ἔνθ ῇ 5ΒΙΡΉΙΪΝ 115 ϑηΐβ ; ΟὨΪΥ 586, [6 τηοίῃοι, τη ίηρ, 
σοπ͵θοίαγα οἱ ψῆδΐ 15 ροοα [ῸΓ 1 δῃηά ψῆδΐ Μ1] ρῥἴθαβα ἴἴ, 
ΘΘΘΔΥ5 ἴο 5805 1:1 δηῃά [ῸΓ ΤΏΔΏΥ Τοη[Π5 506 ἔδεαβ 1 ὨΙρἢϊ 
διηα ἄδγν, Θηἀατίηρ [ἢ6 [01] ΠΟΥ τεοκίηρ πῆδί ταϊαση 5ὴ6 5}48]] 
ΓΘοαῖνῈ ἴῸΥ 411 ἢδσὺ σοῦ ]8. Νοῦ ἄοβϑ [88 οδτα δηᾶ Κἰμάηῃρϑβ οὗ 
ΡῬδθηΐβ δηα σι πατίατα ; Ὀαὺ θη {Π6ῚΓ ΟΠ] ἄγθη βθεῖὴ οὗ δῇ 
Δρ6 ίο ᾿δαῖῃ, [Π6Ὺ ἰδοῦ (ἤθτ {ποι βαῖνε ἡ Πδίθυο ΟἸΠΏΙηρΡ, 
[Π6Υ Ῥροϑβθδ5, 8ἃ5 8 ραϊάδ ἴἰο 116, Οὐ ΏΘγΘ [Π6Υ ἴδει ἰπαΐ δηοίθου 
15 τῆογα οοϊηρείεμηϊ, ἴο Πἰπὶ [Π6Υ 56ηά ἴῆθπι το θ6 ἰδιρἢΐ δὲ {ΠΕῚ᾿ 
Ἔσχρθῆβθθ. ΤὨα5 [Π6Υ ννδίοἢ ΟΥ̓ΕΥ [Π61Γ ΟΠ τθη, ἀοίηρ' 811 ἸῺ ἘΠΕΙΤ 
ΡῬΟΥΘΙ ἴο ΘηΘΌΪ]6 6 πὰ ἴο ΡΥΟΝ ῸΡ ἴο 6 85 βοοά 85 ρΟββ10 16. 

50. ΡῈ ' ((ῶΠᾷὲ γομίῃ δηϑνεῖθα); θὰ ὄνθ ᾿ἴ 50η6 Βᾶγνε 
ἄοῃβ 8}1 [ῃδΐ, δῃᾷὰ ὑνθηῖῦ {ΠΠ|65 ἃ5 τη ποἢ, ΠῸ 5011 ΟἹ φαγί. 
σου] ἐμ πΓ6 ΤΩΥ̓ ΤΟΙ ΠΟΙ 5. ΟΥΟϑϑ- ΡΤ 66 [ΘΠΡΘΓ. 

ΤΉΘρΩη Βοογαῖθϑ ἢ ὑΝΏΙΟΉ, [δ1η γοῦ, νοι] θ6 Βαγάευ ἴο Ὀ6δΥ 
--ἃ Μ114 Ῥεαϑι 5 ΒΑΥΆΡΟΙΥ ΟΥ̓ ἃ ΤΟ ΠΟ 5 ἡ 

Ζ7αγη. Το ΤΥ τηϊηά, ἃ τιοίμετ5--δὲ ἰοαδί 1Γ 5ῆὴ6. 6 βοῇ 
8.5 ΤΏ1η6. 

δός. εαῦ 6} Αμά ἢδ5 (ἢ15 τοί Υ Ἔα ἄορ γοι ΔΩΥ 
[Δ]ΌΓΥ----ϑ Οἢ ἃ5. ῬΡΕΟΡ]Ὲ [τε ΠΥ τεοθῖνα τοτὴ Ῥθαβίβ, ΟΥ̓ ὈΙ6 
ΟΥ ΚΙοϊς ἢ 

Ζαγῤ. ΤΆ 588η6 ἢδ5 ποῖ ἄοῃε αυϊΐα δῖ, 5η6 ιι565 γογᾶθ ΏΙΟΉ 
ΔΩΥ ΟἿΘ ΜΟΙ]α ΒΟΟΠΕΥ 561} ἢ15 116 [Πδη 1Ιβίβη ἴο. 

δός ΑΠΑ͂ ΠΟΥ͂ ΤΏΔΗΥ͂ Δ ΠΟΥδησο65. ἤν γοι οδιι5εα ΥὙΟΙΓ 
τοίου, ἄο γοι βΘΈΡΡοβθ, ΟΥ̓ [τε Πι]η685 δηα ρθουν ϑῆηθ 85. ἴῃ 
ΜΟΙΑ͂ Δηα ἀδεά, Ὠρῃς δηά δύ, δίποα γοὰ σγεῦα ἃ Π|16 ῬογὉ 
Ἡον ΠΟ ΒΟΙΤΟΥ͂ δηά ραΐη, θη γοὰ ΜΈ. 11} 

Ζ7αηιῤ. ΝΥ 511, 1 πδνυοῦ ϑα1α οὐ αἸα δηγίηρ' το Ὀτηρ ἃ ὈΪ 50 
ἴο Ὦξτ οἤξεκϑ. 

Δ ΤᾺι, ““ἰο ἰθανα ουρηϊ Ἰδοϊκίηρ, 
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μϑοε. ΝΑΥ; σοῦῖα πο! Πὸο γοῖ βΈΡροβε ἰΐ 15 Βδγάθυ. [ῸΥ 
γοιῦ ἴο ᾿Ιϑίθη ἴο γοι τηοί πο 5 σρεθοῆδϑ [ἤδη ἴῸΥ δοίοι ἴο Ιβίθη 
ἴο δοΐοῦ οὐ {π6 ἱταρὶς βίαρο,, θη [ῃς Ποοάραϊθα οὗ δρτι8ε δῖα 
ορεπεαῦ 

Ζ αν. 65 ; ἔου [Π8 5:Π1Ρ16 τϑαϑοῃ {παῖ [Π6Ὺ Κηονν [{ 15 41] [411 
οὐ ἐμεῖγ ραῖῖθι ΤῊΘ ΠΟΙ ΘΙΓΟΥ ΠΊΔΥ οΓοβ5- σα πϑϑίοη, Ὀυὺ ἢ ψ1}} 
ποῖ 1πῆϊοΐ ἃ ἤπα ; [(ῃ6 ἰῃγδαίθηξυ τύ Ἀ817Ὶ ἢ15. τηθῆδοθϑ, θυΐ 
ἢδ Μ11] 'ἄο ἢο ταὶβοῃ θε.---ἰ[ῃδὺ 15 ΜὮΥ ΤΠΕῪ ἰαΐκα 10 81] 50. δ 51}γ. 

δος. ΤΏΘη οπρῆΐ γοιῖι ἴο ΝΥ ᾿ηΐο ἃ ραβϑίοῃ, ΨΟ ζῇ ο ψΕ]] 
ΘΠΟΠΡΗ ἰπμδΐ, δίθυευ ὑΟῸ τοῖοι ϑᾶγ5, 5816 15 50 [δΥ ΠΌΓΩ 
γηθδηΐηρ γοῖι τ ϊβοῃϊεῖ [ῃδ΄ 506 15 δοί}}ν τ]ϑῃϊηρ Ὁ] ϑϑίηρϑ ἴοὸ 
ἀεοοθηά ἀροὴ νου Ὀεγοπά 41] οἴμοιθ  ΟΥ ἄο γοι Ὀε]ῖανε [Πδΐ 
γΟΌΓ τ ΟΙΠΘΙ 15 τθ δ} }ν 111 ἀϊθροβεα τοσαῦθ γοῖ ἢ 

Ζαγη. Νο, 1 ἀο ποῖ {μ1ηἰκ [ἢ δ. 
͵ϑ9ε. ΤΏΘΩ [815 τοίου, ΜΟ 15 Κιπαϊν ΤΥ ἴο γοῦ,, 

84 ἰαἶκε5 βοῇ [θη 6Ὶ σάτα οἵ γοὰ ψΏΘη γοὰ δὰ 11] ἴο τηδῖζα 
γοῦ Μ08Ὲ}} ἀρϑῖῃ, δηά ἴο 566 {πᾶΐ γοιῖι δηΐ ἴοσ ποι ηρ ΜΨΏΙΟΝ ΤΥ 
ΠΕΡ γοῖ ; δηά, τότε ἰῃδη 411, ψῇο 195 ρεγρείπδν ρ]οδαϊηρ ἴου 
Ὀ]Ε σϑίηρθ ἴὴ νοῦ ὈαῆδΙ δηᾶ οἴουίηρ ΠῸῚ νοΐ5 ἰο Ἠθανθη," 
-- ὍΔῃ γ01 5840 οὗ ἢεΓ ἰῃδΐ 586 15 ΟΥΟβ5-συα Π6α δηα ΠΔΙΒἢ Ρ ΕῸΓ 
ΤῊΥ͂ Ῥατί, 1 [Π1ηἴκ, 1 γοὰ ὀδηηοῦ αύγαῦ 1 500 ἢ ἃ τηοίποσ, γοι 
σδηδοῦ ΔΥΑΥ ΜΊΏ σαοἢ Ὀ]Θσϑιηρδ ΘΙ ΘΓ, 

Βαΐ {611 της (86 ρτοσβεάβά), ἄο γοῖ: οὔ βδϑύνίοςα ἴο ῃΥ͂ 
᾿νίηρ Ὀδίηρ, ΤὨΪηἸς γοὰ ἢ ΟΥ̓ 46 γοῖ! ὈγΓεραγεά ἴο βἰδηᾶ δίοπθϑ 
Ῥγερδτβα τοΐ ἴο ῬίΘαϑ6 ΟΥ̓ {{Υ ἴο ΡΙΘαβα ἃ 5106ρ1]6 501] } ἴο [Ο]]ονν 
μομαΡ ΤῸ ΟὔΘΥ͂ ποίου ρθηθίαὶ ΠΟΙ ΤᾺΪΕΓ οὗὨ ΔΩΥ βοτ [5 
[πδ΄ γοῦτγ δἰπ{πᾶ68, ΟΥ ἄο γοιῖι δάμη πὶ γοῖ οὐχα δ] ρίδηςα ἴο 
ΒΟΙΠΘΌΟΟΥ ἢ 

Ζα»ῃ. Υ85 ; ̓ΘΟΥΓΑΙΏΙΥ Τ οὐδε δ]]θρίδηςα. 
δός. ΜαΥΙ [ΔΚ6 1 ἰῃαΐ γοι δῖα ΨΠ]Πηρ ἴο Ρ]Θα56 δί ΔΩΥ γαῖα 

γΟυΓ ὨΟΙΡΉ ΟΣ, 50 [δ΄ ἢΘ τηδὺ Κη 16 ἃ ἢϊδ [ῸΓ γοι ἴῃ ὙΟΌΓ 
ὩΘΘΩ͂, ΤΊΔΥ ῬΙΌΥΘ ἢΙΠΊ5ΕΙΓ ἃ γεν ΠοΙριηδίε . ἢ φορά ἴοι- 
ἴπη6, ΟΥ̓ 1 γοῖ! οσἤδποβ Οἡ ΕΥ1] δα ἀ.ΓῈ βί ]Π]ηρ, τηδῪ ΓΠἸΘΠΠΠΥ 
βίδηάᾶ ὈΥ γουΓ 5146 ἰο δια Ὁ 

Ζαγῤ. 1 δὰ ΜΙ Π]Π]ηρ, 
δός, ὟΝΕΙΙ; δρᾶ ψῆαΐ οὗ [6 οἤϑηοβ σοι ρϑη]ΟΙ---- ΟἿ Γ 

[6]]ον-ἰγανϑ]]θν ὈΥ ἰδηα ΟΥ 5εα ἢ ψῇῆδί οἵ ΔΥ οἴμείβ, γ0ο ΤΩΔΥ͂ 
. ΠΡ ὌΡΟῚ ἢ 15 1 ᾿πΠΠΠ  γθηΐ ἴο γοῦὺ νη δίμου ἴπ656 ΡῈ ἔΠΘη 45 Οὐ 

1 56ς τοί, 27, 6. νἹ . 457; ῬΙαί. «σοι, χχῖχ. 3. ΟΥ, ““ρδγίῃηρ νονγ5.᾽" 
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ἡοΐ, ΟΥἮ ἄο γοι δάμη μα [ῃ6 φοοαν} οὐἨ {6886 15 ψουίῇ 
56 ΟΌ Πρ ΟΥ̓ ΘΟ ῬΔ1Π5 Οἱ γΟᾺΓ ρατίῦ 

Ζαιῤ. 1 ἃο. 
δος, Τὸ βδίδῃαϑβ [Ππ5 [Π6ῃ : γοι 816 ὈΓΘραγθά ἴο ΡΔῪ δἰζθηί 

ἴο (15, [ῃδΐ, δῃμᾶ [6 οἴου βἰσδηρει, Ὀὰΐ ἴο γοῦγ τηοίπε 
ὙΠῸ ἰοναβ γοῖι πόα [μη 41] εἴβθ, γο δὲ Ὀομπηᾷᾶ ἴο τε μαθυ 
ὯΟ 56 ΥνΊοΘ, πὸ δ] θρίδησα ἢ 1900 γοῖ ηοΐ Κῆον [παῖ ΜΠ115ὲ 
τὰς 5ἴαϊε ἄοεβ ποῖ σομοθῖῃ [561 ψΠΠ ΟΥΑΙ ΔΙ ποτα 8 ΟΥ 
Ρ855 πάϊ]οΐα] βϑθηΐδεησα οἡ ἰξ ; ψ Ή1158 1 Ογοι]οο 5 (86 {Π 8} }ς1658- 
655 Οὗ ἴῆοβ8 ΨΟ [81] ἴο τηδῖκα τοίθσῃ ἴοσ Κιηα!]ν ἰτεαϊπιθηΐ, 1 
ΤΈΘΕΙνῈ5. 115 ῬδῚὴ5 8η4 ρῬϑηδ 165 ΤΟΥ [06 5Ρ6ο δὶ οὐδ [1 8- 
8 ΤΕ Πθυ ποῦ {Π6 δοῦν δηά δ]θρίδηοα ἄπ ἴο ἢ15 ρδυξῃηΐϑ, 
οὔ ΠῚ ἴπ6 ΠηρΟΙ οὗ [6 ᾿ανν 15 1814; ΙΒ ὭΔΙὴΘ 15 βίσαοκ οἱ 
[Π6 ΤΟ]] ; Πα 15 Του ἄάθῃ ἴο μο]ά [π6 διοῃποῃβῃ!ρ,---- ἢ 15 85 
ΤΠ Οἢ δ5 ἴο 580, ““ δου ῆσαα ἴῃ Ὀεμδ]Γοὗ {ΠΕ βίδία οἥδσεα ὈΥ βοῇ 
δι τάδ ΜΟΙ] Ὀ6 πο οἤξεηηρθ, Ὀεῖηρ ἰαἰηἰεα ψ] ᾿τηρ᾿ θῖν ; ΠΟΥ 
σου δυρῃΐ εἶδα Ὀ6 “ψ ὲ}} δηά 050} ᾿ ρεποτιηδά οὗ ψῃ]οἢ ΒΘ 
ἰ5. ([ῃ6 ἄοει. Ηξανθῃ ΠεΙρ α5! [ΙΓ ἃ τη8η [81] ἰο δάοτῃ {π6- 
ΒΘΡΌΪΟῆ γα οὗ 15 ἀβδα ραζξηΐβ {ῃς 5ἴαϊε [αῖζε5 σορῃῖβαησα οἵ [6 
τηϑίΐει, δηα Πα] 51 010 15 τηδᾶδ ἴῃ [86 ΒΟΥ ΠῺΥ οὗ τηδρΊβίγαῖθϑ.: 
Αμᾶ 85 ἴοΥ γοῖι, ΤΥ 500, 1{ γοϊ δ΄Ὲ [ἢ ὙΟᾺΓ ΘΟΌΘΥ 56 η565, γοὰ 
γ}11 δαυηθϑίν επίτεαῖ Ἡδανεὴ ἴο ραγάοῃ γοὰ ΜΉ ΘΎΕΙ γοὰ ἤᾶγα 
οἴδεμημαεα ἀρϑϊηϑὰ γοῦ τηοίμου, ἰοϑὺ [Π6 νεῦῦ ροάϑβ ἰαϊζα γοῖ ἴο 
Ὀ6 δὴ πηρταίθα] Ὀείηρ, δῃᾶ οὐ [Π61Ὁ 5146 4150 τείιβε ἴο ἀο γοι 
ϑοοΩ ; δηά γοῖ 0} Ὀενγαῦα οὗ τ αἷδο, ἰθϑὲ ἴἢδν βῃοιῦ]ά 
ΡοΙοθῖνγα γοῦγ περ]εοΐ οἱ γοῦν ρδίθηΐβ, δηα ΜΠ] οὔθ σοηβεηΐ 
ΠοΪά γοι ἴῃ ἀἰβῃοηοιγ ; 2 ἀηά 50 γοι Πηά γουβαὶ Ἰη ἃ ἀβθβεσί 
ἀδνοιϊά οἵ πἰεημᾶθ8. ἘῸΓ 1 οὔσα [ῃ6 ποίίοῃ Ὀ6 δηϊζευίδι θα [Παΐ 
ἮΘΙΘ 15 ἃ Πῆδη ὈΠρΡΥΔίΘΙα] ἴο 15 ρϑιξηΐθ, ΠῸ οὐδ ΜΠ] ὈΕ6ΙΙΘγα 
[μα δὴν Κιίμάηβϑθθ βϑῆοψῃ γοι σου Ὀ6. οἴμού ἴδῃ ἰτονῃ 
ΔΥΤΔΥ. 

111.----αΐ δποίμου ἐἰπ|6 [6 ἀἰδγθησθο θοίνθθῃ νο Ὀγοίῃουβ 
ηϑιηθα (ἸΠδούθρῆοη δπα (μαεγεογαῖθα, θοΐῃ ψγ6 1] Κπόν ἴο ὨΪΤΏ, 
μ8α ἀγα Ἠ15 αἰζεηίοῃ ; πα οὔ βϑοιηρ [πε γοπηρεῦ οὗ [6 
ἴνο ἢθ {8π5 δαἀάτοοθθα ἢ]. 

δος. ΤῸ τῆς, ΟἸμδογθξοζαῖθβ, γοι δῖα ποῖ, 1 (6Κα ἴΐ, ομβ οὗ 

 Ται, ““τῆς ἀοοίγεαδία. ὅθε ον, Οοηιῤαρίορ, Χὶν. 
2 ᾧ ΨΙβ 1 αέγεξα," 866 ΤΊδη5. νοὶ, 11. ρ. 280. 



54 ς ΜΕΜΟΈΒΑΒΙΠ1Α---Β1ζ. 11. ςΗ- ται. 8ὶ τ-ό 

[Ππο86 βδηρα ΡΘορΙα ΨΧἘὨῸΟ Ῥεοϊίονε [Πδἰ σοοάϑβ αἵ Ὀβίζου δῃα τλοΥΘ 
ῬΓΘοΙοΟυ5 [ἤδη ἃ Ὀτοίμου :1 δηᾶ {παῖ ἴοο δἰϊποιρὴ (ῃ6 ἰὈΥΠΔΟΥ 
ΔΙῸ Ὀπΐ 5656 6ϑθ ομδίε]β ΒΟ δε ρῥτγοίθοϊοῃ, [Π6 Ἰδίίευ ἃ 
ϑΘηϑν6 δηα 56 ηβ10]6 Ὀδίηρ Ο οδὺ δἤοσγά 1ἴ :; δπᾶά ψῆδί 15 
ΤΏΟΓΘ, ἢ6 15. Εἰ π]56 1 δομθ, ΜΉ 1Πβὲ δθ [ΟΥ̓ {Πθπὶ {ΠΕ ῚΓ ΠδΠ]6 15 
Ἰερίοη. ῚΔπμά ἤϑῖθ δρϑίῃ 15. ἃ τῃϑύνϑ]οι5 [Πϊηρ : {παῖ ἃ τηϑῃ 
ϑῃου]α, οουπί ἢϊ5 τοίου ἃ ἰοβϑ, Ὀδοδιβα {Π6 σοοᾶβ οἵ 15 
Ῥτοίμευ δῖα ποΐ ἢϊ5; θαΐ ἢξ ἄοδβ Ὠοΐ σοπηΐ ἢ15 [6] ον - ΟἹ Π]ΖΕῊΚ5 
1055, πᾶ γεὺ [Π6ῚΓ ῬΟΒΘΟ ΘΙ 5 αι ποί ὮΪ5; ΟἿΪΥῪ 1 566 115 ἴῃ 
[Π6ΙΓ οα586 Ὧἣδ 85 Μ|5 ἴο 566 ἰδὲ ἴο α1)ὺ8}1 5ΘΟΌΓΕΙΥ ΜΠ ἢ ΙΏΔΩΥ 
Δα ἤᾶνα Θῃουρἢ 15 Ὀείζεῦ [ἢδη ἴο σῇ [86 Πο]Ὲ πε] ἢ οὗ ἃ 
ΟΟΙΩ ΠΥ δηα ἴο γα ἴῃ ἀδηρεγοιϑβ ΒΟ οη ; Ὀαΐ [Π15 βαπῆς 
ἀοοίης ἃ5 ΔΡΡΙΘα ἴο Ὀτοίμοιβ [Π6Υ ἰρῇοσε. δΔραίῃ, 1 ἃ τηδῇ 
Βαγο [6 τηρϑῆβ, ῃ6 ΜΠ] ρυτοθαβα ἀοιμθβίς ϑανθθ, ὈΘΌοδ56 ἢ6 
ΜαΠΐ5 δϑϑιϑίδηϊα 1 ἢ15 ψουίς ; δ6 ψ1] δοχαῖγε πιοπαβ, θεσδιιβθ8 
Ὦδ πρϑᾶβς {π6ῚῚ ϑαρροτί ; Ὀπὶ [15 Ὀτοΐῃεσ οἱ ἢ15--- 0 ΟδΙ65 
δ ους Ῥτοίμοιβ ἢ [Τὶ 5665 ἃ ΕΊΘηα ΤΏΔΥ 6 ἀϊδοονετεα ἴῃ δὴ 
ΟΓΑΙΏΔΙῪ οἸἤΖοη, Ὀπΐ ποῖ ἴῇ ἃ Ὀἱοοα τε ΜΟ 15 δἷδὸ ἃ 
Ὀτοῖμβου. Αμᾶ γεῖ 1 15 ἃ ριδεαΐ νδηϊδαρε-ρσοπηα ἰοναγάβ {6 η6- 
5ῃ1Ρ ἴο ἢᾶνε δϑρίπὴρ ποῖ [ῃ6 β5δη16. ἰο]η5 δηᾶ ἴο ἤανε Ὀδθὴ 
5 ΚΙ] α αἱ [Π6 βϑαπλα Ὀγεαβίβ, 5156 6 ουὐβὴ διηοηρ Ὀεδϑίβ ἃ οουΐαϊη 
ὨδίΌΓΑΙ ογανίηρ δὴ βϑυιραῖῃν βρτηρθ πρ θαΐθθη οὐαί γεβ 
τρατϑα ἰορείμου2 Αἀάρςα ἴο Μοῦ, ἃ ᾿δῇ ΏΟ πᾶ5 Ὀγοίῃο ϑ 
σοΙ 845. ΤΟΥ͂Θ ταϑρεοῦ τότ (ῃ6 ταδί οἵ ἴῃς ψουἹά ἤδη (ῃς 
γΔ1Ὶ ΏΟ ἢδ5 ΠΟΠΘ, δΔη4 γῆπῸ πισϑί Πρΐ οἶδ οτῃ Βας16ϑ.8 

Οἤαεζ. 1 ἄδτοϑαυ, ϑοογαίθϑ, σθσα ἰῃς αἰ γῆ 65. αι ποῦ 
Ῥιοϊοπηά, τεαϑοὴ ΜΟυΪα ἃ τηδῃ 5δου!α θαι Μ] 5. Ὀγοίῃου, 
Δηἃ ηοΐ ΔΥΟΙα ὨΙΠ ἔῸΣ 5ΟΠ16 ΤΕ͵ {65 58 |κ6, ΙῸΥ ἃ Ὀγοίῃου οὗ 
ἴῃς τρϊ βου 15, 85 γόὰ 580, 8. Ὀ[θβϑίηρ; θαΐ 1 Π6 ᾿ξ (ῃξ νεῖν 
ΔΠΠΓΏ6515 οὗ [ῃδ΄, ΨΥ 5ῃου]ά ἃ τηδῇ ἰαύ ἴο ἢ15 ἢδπα ἴο δοῆϊθνε 
[86 ΠΩΡΟΒΒΙΌΙῈ ἢ 

δος. ὟΝ 611 ποῦν, [611 τὴ6, 15 ἴεγα Ποῦ οαν ποτὰ ΟΒδοσθρῆοη 
ΔΉ ὈΙΘα586. ΔΩ Π]ΟΓῈ (ἤδη Ὧδ σδῃ Ρ]6α56 γοιβεὶξ; ΟΥ ἀο 5016 
ῬΘΟΡΙΘ Πηα δίμλ Δργθθ δ Ὁ ]6 δηουρῇ Ὁ 

Οἤαογ. Ναγ, ἴμοῖβ γοῦ ἢ 1, Τί 15 51 ΨΥ 1 Πᾶνα ἃ 

1 Οἵ, Μήεγοελαμέ οΥ Ἰγερμέσο, 11. νἱ], 17: “7 5ἴϊοα ! [ἢ ἴανν ! τὴν ἀποαίβ, δηᾶ 
ΤΥ ἀδαρηΐον ὐ 

2 ΟΥ, “ἃ γβαυῃϊηρ αἴζοῦ {πεῖν [οβίου-Ὀγοίμουβ τηϑηϊδϑίβ ᾿{56 17 [ἢ δῃϊπγα15,᾽" 
566 Οὐχζοῤ. ΝΊΙΠ, νι. τ4 101]. [οὐ ἃ ρα 161 ἴο {815 ἀἰδβουβϑίοῃ, 

8. ΤΑΙ, ““Δηᾶ ἴ5 1655 116.016 ἰο μοϑβιγ." 



ΘΗ. 1Π|. 8 ὅτττ 5ΟΟΚΑΤΕῈΚ ΑΝῸ ΟΗΠΑΒΕΒΟΒΑΤΕ δ5 

ΤΡ ἴο ἀείεϑί . δ οδὴ δ ρῥ]δδϑίηρ βποιρῇ ἰο οἰἤοῖ5, 
Ραΐ ἴο τη6, ἡ εηθνεσ ἢ6 ΔΡρθδῖβ οὐ (86 β8σδῆθ, ἣε 15 ποῖ ἃ 
Ὀ]Θ55Ιηρ---Ἴο  Ὀπῖ ὈΥ ΕΥ̓ΘΙΥ͂ ΓΔ ΠΏΘΥ οἱ τηθδη5 [Π6 τένϑῦθα. 

δος. ΜΑΥ 1 πού Πάρρϑη τῃπδΐ π5 ὃ5 ἃ ἤοΥβ6 15 ΠῸ βϑίῃ ἴο 
[86 ᾿ποχρεστί τ ἄθυ ΤΟ αϑϑαγϑ ἴο Ὠδη61]6 Ὠ]Πη, 50 ἴῃ {1 θ ΤΔΔΏΠΘΙ, 
1{ δι Τηδῃ {{165 ἴο ἄθδ] ψ ἢ Ὠ15. Ὀγοίμοῦ δου δὴ Ἰρῃογθηΐ ΘΏΊΟΙ, 
[Π15 586 Ὀγούμου ΜΠ] Κι οῖκ ἢ 

Οἦαεζ. Βυΐ 15 1 ΠΠΚοῖν πον ἢ ΗΝ 5που4 1 ΡῈ Ἰ᾿ρῃοζδηΐ 
οὗ [ῃ6 αὐτί οἵ ἀθαίηρ σι τὴν ὑτγοίθῃεσ 1{Ρᾷ1 Κηονῦ [ῃ6 ατΐ οἵ 
γταραυίηρ Κιηα σψοταβ ἀπά σοοά ἀἄξεαβ ἴῃ κΚιηπαῦ Βεΐ ἃ τηδῃ 
ὙΠῸ {1165 411] ἢ6 οδῇ ἴο ΔΉΠΟΥ τὴ6 ὈΥ̓͂ ΜοΙα δηᾶ ἀδεβά, 1 οδη 
ΠΟΙΓΠΟΓ 655 Ποῖ θεηθῆϊΐ, δηα, ψῆδί 15 ποτ, 1 Ψ11 ποῖ {{Υ. 

δός, ὟΝ 61] ποῦν, [δῖ 15 ἃ ταδύνϑ]]οῖιβ βίαιθχθηΐ, ( μαϑυθογαῖθϑ. 
Υου ἄορ, τῆς βϑυνι θα σαδιαϊδῃ οἵ γοῦγ ἤοοῖ5, το Μ1]|] 
[Δ Δηα ἸἸΟἸΚ [η6 Ὠδηα οἱ γοι 5ΠΕΡἢΕΓΙΩ͂, ΏΘΏ γΟῚ] ΘΟΠ]Θ ΠΘΔΓ 
ὨϊΠ σα ΟἸΪΥ͂ ΡΤΟΥΝΙ δηα 5Π0. 815 ἰδεῖ, ὙνῈ611; γοι ἴα ΠΟ 
ποίϊος οὗ [ῃ6 ἀορ᾽β 1-[ϑυρϑυ, γοι ΕῪ ἴο ρτορι δίς Εἴτα ὈΥ ΚΙιηά- 
655; αΐ γουγ Ὀτοίμευ ἢ [1 γοῦγ Ὀγοίμοῦ ψεῦα δὶ 6 οπρῃΐ 
ἴο Ὀς, ἢς ψου]ᾶ ὈδῈ ἃ ρτϑαῖ Ὀ]θβϑίηρ ἴο γοι----ἰαὶ γοῦ δαμπηϊ ; 
αηα, ἃ5. γοι ΓαγΠΕΥ σοη ἔθ 55, γοῖ ἱκποΥ [86 βθογαῖ οὗ Κιημα δοίϑ 
Δα πογάβ, γεῖ γοὰ Ψ1]1 ποῖ βεῖ γοῦτβα! ἴο ΔΡΡΙΥ τηϑδη5 ἴο 
τηϑῖκα ἴπὶ γοῦγ Ὀ6ϑΐ οὗ [ΠἸΘ Πα. 

Ολαογζ. 1 ἃῖὰ αἴτει, ϑοοζαίθϑ, (μα 1 αν Ὡἢ0 ΜΙΒάοΤ ΟΥ̓ 
σαηηϊηρ ἴο τηδῖτα ΟΠδούθρῆοη ᾿θαΥ ἈΠπη56 1} ἰοναγβ Τὴ 6. ἃ 5 
ἢ6 58ου]ά. ' 

δος, δεῖ {πε 6 15. ὯῸ πρρᾶ ἴο ΔΡΌΪΥ ΔΩΥ τεοοηα 8. ΟΥ 
ΟΥΑΙ] τηϑοθίηθῦυ. ΟὨΪΥ αὶ γοῦγ Βοος ἴῃ (ῃ6 ψΥ Ὀεδί ΚΟ ῃ 
ἴο γοῦ 56 1, δηα γοῖ Μ1]1 σαρίστε Ὠϊμ ; ΜΒΘΥΘΠΡΟΩ ἢ8 ΜΠ] 
ῬὈδοοῖὴβ νου ἀενοίθα [16 ηά. 

Ολαοζ. Τῇ γοῖι ἂῖε αἀὐαῦθ {μαΐ 1 Κῆον ϑοῖλα ἰονε- ΟΠ ΔΙ, 
Θοογαΐθθ, οὐ ΠΟΙ 1 δ [ῃ6 ΠΔΡΡΥ Ὀαΐ Ὁποοηβοῖοι 5. ῬΟΘΘ65507, 
ὈΓΙΓΔΥ͂ ταᾶῖκα ἢαϑίθ δῃηᾶ δ] ρῃζθη τ16. 

θα, ΔΏΘΨΜΘΙ τὴ6 ἤθη. ΞΈΌΡΡΟΞΒΘ γοι ψαπίρα ἴο ρεῖ 80116 
δοσπαϊηΐθησς ἴο ἰηνῖα γοὰ ἴο αἀἰΠΏΘΙ θη ἢ πδχί ΚΘΘΡ5 ΠΟΙΥ 
ἄδγ,, σψῇδὶ βίθρϑ σου] γοι ἰαϊτα ἢ 

λαόν. Νο ἄουδε 1 5ῃου μα 5εὲ Ὠϊηλ ἃ βροοαᾶ δχδιῃρίβ ὈΥ͂ 
᾿ΔΥΙΠ]Ὼρ ὨΪπ ΤΥ 561 οἡ ἃ {πκ6 οσοδβίοη. 

1 “ἰὙΨΏρη Π6 πεχὶ ἄοεϑ 5βουῆοθ ᾿; 566 μείον, δ 2670, νἱϊ. 3. (ΟΕ ΤὨςορἢτ, 

Ολαν. χν. 2, δια Ῥγοῖ, ΤῈ 5 ἡοίβ αζ ζρο. 



τό ΜΕΜΟΒΑΒΙΠ1Α---ΒΚ. 1. ΠΥ ΤῊΝ 

δός. Απά 1 γοι ψδηίοα ἴο ᾿ημἄποα δος {Πεμα ἴο ἰοοῖκ 
δἴζου γοῦν ἴαιτβ ἀσσίηρ γοῦν δῦβεηοα αργοδά, ἤον νου γοι 
ΔΟΏΙΘνΕ γΟῸΓ ῬΌΓΡΟΒΘ ἢ 

Ολαόζ. Νὸ ἄοιμθιε 1 5ῃοι 14 ργθϑεηΐ ἃ ργεοβάθηϊ ἴῃ ὉΠαοΥ- 
(Δ Κίηρ ἴο Ἰοοῖκ δίζεγ 15 ἴῃ π|κ6 οἰτοιτμηβίδησα. 

δός, Απά 1 γοι ψιβῃεα ἴο ροῖ βοπλα ἔοσγεῖρῃ [ΠἸΘηα ἴο ἰαΐα 
γοι! ἀΠάΟΥ Ὧὶ5 τοοῦ ΜΏ16 νἱβιηρ 815 σουηίτγ, τιμαὶ ποιά, 
γοῦ ἀοῦ 

Ολαθζ. Νὸ ἄουδε 1 5βοιἃ Ὀερίη ὈΥ οἴδπηρ δία [πα 
ΒΉΘΙΓΟΙ οὗ τὴῦ ον τοοῦ ἤθη ἢ6 σδπὶα ἴο Αἰῆθηβ, ἢ οτάθυ ἴο 
ΘΩΪδΕ 15. Ζ68] ἰὴ [αΠΠοῦηρ {86 οὐ]βοῖθ οἵ ΤΩΥ̓ νἱϑὶί ; 11 15 
Ρἰαίῃ 1 5ῃοι]ά ἢγϑί 580.) ΤῺ τεδϊηθβα ἴο (ὁ 85 τη ΠΟ [ῸΓ Ὦ]Πὴ 
ἴῃ ἃ πἶκ6 οδβθ. 

δός. ΝΥ, 1 56ϑιὴβ γοι 8416 δὴ δαβρί δίϊεγ 41} ἴῃ 411 (ἢ8 
ῬὨΠ65 Κπονῇ ἴο Τη8η, ΟὨΪΥ γοι! σἤο56 ἴο σοηῃσθαὶ γοῦτ Κηον- 
Ιδάρε 411 τῆς. 16; ΟΥ̓ 15 1 {παῖ γοι βῇσιηκ ποτὰ ἰακίηρ [Π6 
ἢγϑὶ δἵερ Ῥβοϑδιβε οἵ [ἴῃ8 βοδηᾶαὶ γοι Μ1] οαι88. ΟΥ̓ Κίηαϊν 
δάνδησοα ἴο γοῦ Ὀτγοΐμο ἢ Απά γεῖ 1ἴζ 15 σΟΙΏΠΊΟΗΪΥ Π6]ά ἴο 
τεἀουπηάᾶ ἴο ἃ πιδη 5. ὈΓδῖβα ἴο πᾶν οΟὔςβιΠΡΡΕΑ Δ ΘΏΘΙΩΥ ἴῃ 

- ΤῊΙΒΟΒΙΘΙ͂ Οὐ ἃ Π|εηα ἴῃ Κἰπάμεθθ. Νοῦν 1 1 βεειηβδά ἴο πὴ 
[δ΄ ΟὨδογθρῆοη μέγα Ὀείζοεσ διε ἴο οδᾶ τῃ6 ψἂὺ ἰονδταβ 
[Π15 Ιεθ μβῃιρ,: 1 5ῃου]ἃ μᾶνα {π|εα ἴο ρεγϑαδαᾶθβ πὴ ἴο ἰδἶκα 
[ῃ6 βιβθὶ δίδθρ ἴῇ ψἹΠηηρ γοΟυ αἰδοίη, ρα πον 1 δηλ ῥΡοι- 
ΘΔ 64 [ῃ6 ἢγδί τῆονε Ὀβοηρβ ἴο γοι, ἀηα ἴο γοι [ἢ6 ἢηδ] 
ψΙΟΙΟΥΙΥ. 

Ολαό7γ. Α 5ἰαγηρ δηποιποθιηθηῖ, ϑοοδίαθ, ΠΌΙΩ. ὙΟΌΓ 
1105, δΔῃα τηοϑῦ ὉΏΪΚ6 γοιῦ, ἴο ὈΙΑ τὴ6 [86 γουηΡΈΥ ἰδ ῥζτε- 

τ ΟΘάρξησθ οὗ ΤῊΥ εἰάδεγ Ὀσγοΐῆεσ. ὙΝΏΥ, 1 15 ΘΟΠΊΓΩΥΥ ἴο [Πε 
ἘΏΣΘΙ͂ΘΑ] ουδίομ οἱ τηϑηϊηα, ψΟ ἰοοῖς ἴο {Π6 6] θγ ἴο ἴδε 
[ῃ6 ᾿δεδά τῇ δνουυίίηρ, θη οΥ ἃ5 ἃ 5ρθαίκοῦ οὐ δῇ δοίου. 

δός, ΗἨΟΥ͂ 580 [51 ποῖ [ῃ6 ουδίοιῃη ανοσυῃοα ἴου [δ 
ΥΟΌΏΡΕΓΙ ἴο 5ἴδρ δϑίἄβ βρη .ἢ6 τηροίβ 15 δ] θὺ ἴῇ (ἢ6 ϑίτγεεί 
Δα ἴο ρῖνε ἢ ρίδοα 15 δ6 τοῖ δχρεοίβα ἴο ρεῖ ὉΡ δηά 
οἴϊ ἢϊπη [ἷ5 8θδΐῖ, ἴο ΡΥ δίηι [πΠ6 Βοῃοι οὗ ἃ βοῖῃ: σοποἢ,2 
ἴο γ16]4 Ὠΐτη ργθοβάθησθ ἴῃ δύριηθηΐ ἢ ᾽ 

ΜΥ ροοά ἔε]]ον, ἄο ποῖ 5ἰαμα 5}11|ν- 54 γἱηρ.5 θα ρυΐ 

1. Νοδάϊηρ πρὸς τὴν φιλίαν, οἵ 1 φύσιν, ἰγα 5]. ““ παίαγαϊ ἀἰβροβιτ]οη. " 
2. Τα, “ΜΠ ἃ 5ΟΗ Ἀϑᾶ,᾽᾿ οΥ, δϑ γα 580, “186 Ῥεϑέ Ῥβαζοοζη, '᾿ 
ὅ. ΟΥ, ““Ὧδνα ΠΟ ἔδαυϑβ, 6558} 8 βοοίῃϊηρ ἰγεαϊτηθηΐ. " 
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οὐδ γουἋ ἤδηᾶ οδγθϑϑιηρὶν, δηα γοὰ ΨΜ1]1 5866 16 ψουίῃν 
5011] Ὑ011 ταβροπμα δ οὔσς 1 δἰδοῦίγ. Το γοὰ ῃοΐ τοίε 
γΟῸΓ Ὀγοίμει 5 ομαζδοίου, ριομα δηᾷ ἴδηκ δηα βεηϑινε ἴο 
ὨομουγΓΡ ΗΦξ [15 ποῖ ἃ τὩδδῃ δηᾳ ΒΟΙΤῪ Γ8508] ἴο θ6 σαυρῃΐ ὈΥ 
δι Ὀτ108--ο Ὀαίίει ψαΥ ᾿ηἀθεα [ῸΓ βαοῦ τγαῆ, ΝΟ! ρεηῖε 
ἡδίθτοβ ΠΘΘα ἃ ποθ  ἰτεαϊμηθηΐῖ, Ὑοῦ οδῃ Ὀεϑδί ορε ἴο ψοῖκ 
οἡ πεῖ ὉΥ αἰεοςοῃ. 

(ἤαέγ. Βαϊ ΘΌΡΡοΟΒΕ 1 ἄο, δῃᾶ βᾷρροβε {Πδΐ, ἰοῦ 411 τὴγ 
αἰςθηηρίβ, ἢ8 βϑῆονγϑ 20 σῆϑηρα ἴοΥ [Π6 Ῥείίογ ἢ 

ϑϑς, Αἴ [86 ψοῦῖβί γοῖ Μ1]1 ἤᾶνα ϑῇονῃ γὙοιτβεὶ ἴο ὈῈ ἃ 
δοοά, Πποηῃεδϑί, Ὀγοίῃ Υν τ8η, αηα Ὧ6. ΜΠ]1 ΔΡΡΕΔΙΓ δἃ5 ἃ 50ΟΥῪ 
ογδαίπτα οἡ ΟΠ ΚΙηΠ655 15 ψαβϑίθα. Βαϊ ποίῃίϊηρ οὗ (Π6 
βοΐ 15 σοϊηρ ἴο ἤβρρεξῇ, 85 1 σοῃ]͵θοΐατο. ΜῈΥ Ὀδ]Ιο 15 [Πδΐ 858 
ΒΟΟΏ ἃ5. ἢ6. ᾿θδῖβ γΟΌ σῃΔ]]θηρα Ὠ6. Μ1]1 διρῖαος {μ6 σοη- 
ἰεϑὲ ; ὈγΟΚΘα οἡ ὈΥ̓͂ ἐιλα]οιι5 ρτάθ, μῈ Μ011 ᾿πϑἰδῦ ΡΟ ροίηρ 
[86 ᾿είίεγ οὗ γοῦ 1 Κιπάηδϑα οἵ ψοσζά δηᾷά ἄεεα. 

Δί ρῥγεβδθηΐ γοῖι ὕνγο δῖ6 ἴῇ τῆξ. οσοοπμαϊοη οὗ ὕψο δαηαᾶϑ 
[ουηθα ὈΥ ἀος ἴο ἢε]ρ βδοῇ οἴμοι, θυ σψῃο ἢᾶνε ἰεῖ ρὸ 
[Π61γ ὈυΒΙη655, δηἃ ἢανα ἰυγηθα ἴο Βιηἀοηηρ οας δηποῖμοσ 8]} 
ἴΠεγ οδῆ. Υοι ΔΙῸ ἃ ρδὶγ οἱ δεῖ ἰϑῃϊοηθα οὐ [86 ὈΙνη8 
Ὀίδῃ ἴο ψουΐ ἰορείμου, θτ πο ἢ Βᾶνε Ὡερ᾽θοιβα [15 ἴῃ ογάου 
ἴο {ἈΙΏΠ16] ἐδοἢ οἰ μου 5 ραϊῖ. ΝΟΥ͂ [511 ποῖ ᾿ηδϑηβϑαία βιθρι αν 1 
ἴο 1.158 ΟΥ̓ 1Π]ῸΓῪ νῆδί γγὰ5 Ὠγεδηΐ ἴοσ δανδηΐαρε ἢ Αμπᾶ γεῖ 
1η [ΔΒ ὨΙΟηΪηρ ἰνγο Ὀγούμουβ αοα 1ηἰοη45 [6 πη), τηϑί ηἶζ5, ἴο Ὀς 
οἱ τῆοῦα Ὀθηθῆΐς ἴο ΟἿΘ δηοίῃου [ἤδη δἰ μοῦ ἔχὸ δδηάϑ, Οὐ {ὸ 
[δϑῖ, οὐ {νῦ|ο ΘΥ̓6 5, ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ ΟἴΠΕΙ οὗ ἴμοϑα ρϑιτβ τῇ ἢ Ῥεϊοηρ ἴο 
τηδ ἔτοῃ Ὠ15 δἰγίῃ. 5 (Ομβιάθγ ΠΟ ρον 655 {Π658 Πδηᾶβ οὗ 
ΟἿΓ5 1 οΔ]]6 4 ὉΡοΩ ἴο σομηθρίης {πεῖτ δοίίοη δὲ ἔνγο ροϊηΐβ ΠλΟΥς 
[δῇ ἃ 51η616 [δἰμοῃλβ Ιδρτῃ δρατζί ; 5 δῃά [656 ἔδεί σου] μοί 
βίγείοἢ δϑαηαᾶδυ ὁ ὄνε ἃ Ὀαῖβ ἰδίμοιῃ ; δηᾷ {π6586. θυξβ8, [ὉΥ 8]} 
[Π8 σι 6-τοδοῆϊηρ ταῆρο ͵ὰ οἷαί ἴουγ ἴδῃ, αΥ6 ᾿ποαρα]6 οὗ 
566 Ιηρ ϑ] Δ ηθοιϑὶν [ῃ6 Ὀδοῖς δηά πποηΐ οὗ δῇ ορ]εοϊ δῇ Ἔνθ 
Οἰοβα απδτίθσβ. Βαϊ ἃ ρδὶῦ οἵ ὑτοίῃοιβ, ΠΠηθα ἴῃ Ὀομα5. οἵ 
ΔΙΆΪγ, οδΔ ἢ ὝΟΥΚ ΘΔΟἢ [ῸΓ τῆς οἴμοι ροοά, ἱποιρῇ 5685 αἰνις 
[πε τ. 

“« ΒΟΟΙ 5 Ώ655 νεΥρΊηΡ ΠΡΟῺ τη! ΟΠ ΏϊΔ. ἡ 
“ἈΠ Μ ΏΙΟὮ τηϑῃ 15 εμαἀονγεά αἱ Ὀἰσίῃ. 
“ΜοΙδ ἴμδῃ δὴ "δ ΠΊ5᾽ -ϑίγείοῃ ᾿ ἀϑαηάρ, "Ὁ 
111, ““τϑαοῇ αἱ ομα βίγείοῃ ἔννο ομ]εοίβ, ὄενβῃ ονεῦ {πϑὲ 5:3811] ἀἰβίαποβ, " 
“Ἷ ΓΒΟΙΡΉ ἰδαρῖιθ5 βδαραζαΐα [θτη. σι "Κ΄ ὦ ἢ. μὰ 
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1γ.---Ἰ ἤάᾶνε δ δῃοίπευ {ἰπ|6 Ποατα ἢ ἀἰΠἸβοοῦγθε ΟἹ [6 
Κιηματεά {ες οἵ {ΠἸΘΠ 5810 τὴ ἰδηρτιαρα γ᾽ 61] οδ] οπ]αθα, δ5 τί 
ΒΕ θα ἰο 16, ἰο ΒΕΙΡ ἃ Ἴδῃ ἴο οἤοοϑβε δηα 4]50 ἴοὸ τι1ι56 Π15 
[ΠἸοπα5 δυσί. 

Ης (ϑοοιαίεϑ) δά οἴξεῃ δβεασὰᾷ [6 τϑυλαιῖκ τηδᾶθ ἰῃδὲ 
Οἱ 811 ροββθϑϑίοῃβ [Π6ΓῸ 15 ΠΟΩΘ. 6614] ἴο αὶ οἱ ἃ ροοᾶ δῃά 
ΒΙΠΟΘΥῈ [πΠδηά ; Ῥαΐ, ἴΏ ϑρι[6 οὐ [815 δϑβϑοσοη, [ἴῃ 6 τηδ55 οἵ 
ῬΞΟΡΙΒ, ἂἃ5 ἴδ 85. ἢξ σου] 566, σοποθιηθαᾶ {μειηβεῖνεθ ἀροῦΐ 
ΠΟΙΠΙηρ 580 {Π{||6 85 ἴῃς. δοααϑι!οη οἵ πΙεπᾶθ. Ἡζοι565, δηὰ 
ἢ6] 45, δῃα δἴανθθ, δηᾶὰ οδιθ, δηα {ατηϊατα οὐ 811] ϑδογίβ 
(88 5614) ἴθῪ χε δ ρδίῃβθ ἴο δοαιίτο, δηᾶ [Π6ῪΥ βίους 
Παιά ἴο Κεερ ναί ον μαᾶ ροῖ ; ᾳαϊ ἴο ροουσγε ἔοσ [Πθη}- 
56 Ιν6 5. (15 στβαΐθϑί οἵ 411 Ὁ] βϑίηρβ, 85 ἴΠ6Ὺ δαπα6α 4 [ΠΘη4 
ἴο Ὀ6, ΟΥ ἴο ἴζεερ {Π6 θη. ψῃομ [ΠΘΥ αἰτεδαν ροββεββθα, 
Ὡοΐ Οἠ8 Ιη8ῇ 1ῃ ἃ υπαϊθα ΕΥ̓ΘΥ σάν ὨΠΠΏ561{ ἃ {ΠοΌῸρΠϊ. 
11 νγὰθ ὨοίσΘΑΌΪα, ἢ τὴ6 οα86 οἵ 8ἃ. ϑοκῆθθθ ὈθδΠ]Πἶηρ ἃ 
ΠΠΔ 5 ΠΊΕηα δηα οἠἘ οἵ 15 οὐ ΒΟΙΒΕΠΟΙ] ΘΙ Π]ΓΔ ΠΘΟΊΙΒΙΥ, 
[8 Ῥγοιηρίῃθϑα ψ ἢ ΜὨΙΟ [ῃς τηδβίου ψου]α ἐθίοῃ ἴῃς ἀοοίοῦ 
ἴο 15 Ἁαοιμεϑβίίο, δηα ἴδε δυὐευν Ῥιθοδυτοη ὨΘΟΘΒΘΔΥΥ͂ [ῸΓ 
Ὦ15 τεοοόνεσυ, ΜΠ τη ἢ Ἔχρεηαϊταγα οὐ ῥϑίηβ ; θαΐ ΘΔ Ή 116 
11||6 δοοουηΐ που]α Ὀδ ἰαίτεη οὗ [86 {ἰοηά ἴῃ [κ σοπμαϊῇοῃ, 
διηα 1[ θοῇ σπου] ἅ16, μ6 “1 5Πο 7 5ῖρῃβ οἵ ἄθδρ δῃῃούδῃοα 
αὖ τῇς. ἀφαίῃ οἱ ἢ15 ἀογηδβίς, Ώ1οἢ, ἃ5 μ6 τρῆθοϊϑ, 15. ἃ ροϑιίνε 
Ϊο85 ἴο ἢϊπ ; Ραΐ 45 τεραγάβ ἢ15 ΠΊΕ ημα ἢ15. ΡΟΒΙΠΠΟΏ 5 [ἢ ὯΟ 
156 ΠΊΔίΕΓΑ ν αἤδοίςα, πα {ππ5, ποσρ μΠῈ μου] ἤδνοῦ 
ἄτϑδηῃ οἵ Ἰθδαυϊηρ δἰ ΟἿΠΕΙ ΡΟββΟ551005 αἰβγεραγάθα δη 11] οαγρα 
ἔου, 6 5}10Ρ᾽5 τησΐα ἈΡΡϑαὶ 15 τππδὶ ψ ἢ ἢδὶ 16] Ἐοσθησε. 

ΟΥ ἴο ἴδε (βαϊἃ ἢ6) ἃ οτονῃίηρ ἰηβίδῃςσθ :3 ψ ἢ τορατά ἴο 
ΟΥΙΏΔΙΥ ῬοΟβϑ ϑϑῖοηβ, μοσανοῦ τ] ΠΔτ]οῦ5 [Π 656 ΤηΔῪ Ὀ6, τηοβί 
ῬΘΟΡΙΘ 816 δ ἰξβαϑδ δοαιδϊηϊθα στ ἰμεῖγ πὐπρει, Ὀυΐ 1 γοῦ 
αϑ5ῖς ἃ τδηῃ ἴο δηθπτηθγαία ἢ15 ΘΠ 5, ΠΟ δῖα ποῖ 850 ΨΕΙΥ͂ ΤΏΔΗΥ͂ 
ΔΙΓΘΥ 411 ρϑύῆδρ5, 6 οδῃμοῖ ; οὐ τί, ἴο ΟὈ]ρῈ [86 πα πίτγοῦ, ἢδ 
Θϑϑδυβ ἴο τη Κα ἃ |ἰδῖ, ἢ6. 11] ρῬυθϑθηθν τοίγαος [Π6 πᾶῦλθβ οἵ 
ΒΟΙὴ 6 ΜΏΟΙΩ ἢς παά ρῥγθνιουβὶν ᾿πο]π 6 α.8 Θαοῇ 5 (μ6 διηοσῃΐ 
οἵ ἰῃουρῆξ ψῃ]οῆ ρεορίθ θεϑίον προ {πεῖν ἔθ ηαϑ. 

1 Οὐ, ““186 ΟΥἿΥ οὗ ἃ Πα ΤῸΣ ΟΔΥΘΡΩ] θη ἀὴρ [8115 οἡ ἀθαῖ βαῦβ." 
2 Οὐ, ““Νοὺῦ δά [6 [8164 ἴο οὔβεγνα δῃοίῃευ ϑἰσικίηρ οοηίτγαϑί. "ἡ (Οἱ, Οἰο. 

Ζαφί, τ7; Ἰοῖορ. Τιϑουῖ. 11, 320. 
5. 2,6. “ΕἼ ΚΕ ἃ ΟΠ 655- ΙΑ νοῦ τε ϑ ]]ηρ᾽ ἃ τηονβ.᾿" 



εἰ στ ὃ 5.7.} ΤΉΒΕΕ ὈΙΒΟΟΕΘΕΘ ΟΝ ΒΕΙΕΝΌΒΗΙΡ 59 

Απά γεῖ ψῇδί πϊηρ εἶδα [δ΄ ἃ τῆδῃ ἿΏΔΥ 681] ΠΙ5. ΟΥ̓ 15 
σΟΙΏΡΔΙΔΌΪΕ ἴο {15 οὔθ εϑὶ ροβϑϑϑϑίοῃ  γμδΐ τϑίθευ Μ}1}} ποί 
56Γν 6 ΟΥ̓ σοηίγαδὲ ἴο δρῆδησα [ἢ6 ναὶπε οὗ δὴ ἢοηθϑδὶ Πιεηά! 
ΓΒΙΩΚ οἵ ἤοῦδ8 οὐ οὗ ἃ γοϊζε οἵ οχεῃ ; ἴῃεν ἤᾶγα ἰῃεῖγ ποσί : 
Ῥυΐ ψῆο 5041] ραῖιισα [6 σου οὗ ἃ ψουίῃν ἔθη  ΚΙΠΑΙΙΟΥ 
ΘΔ τότ οοῃδίδης θδῃ [86 (ΔΙ[Π Π1|||δϑὲ οὐ σἷανθϑ---- [15 15 
ἴῃδὶ Ῥοβϑθβϑίοῃ Ῥεϑί πδιηβα 411-5ε νι θ᾿ ]6.1 (Ομ ἀθυ σι δί 
[ῃς ροϑβί 15 [δὶ ἢ6 δϑϑιρτιβ Βίτηβ6 1} ἴο τηϑοῖ ἀπά ϑαρρίεμηδηΐ 
Μῆδί 15 ἰδοκίηρ ἴο [ῃη6 ψεϊίατε οἵ ὨΪ5 [πεηαᾶϑ, ἰο ργοιηοίς {μείτ 
ΡῬτναῖθ δηᾶ {ΠΕῚΓ ῬΌΌΠΟ Ἰηϊογοβίϑ, 15 15 σοθσοτῃ,. [5 [Π6Γ6 
ἡξρα οἵ Κιμαϊν δοίϊοῃ ἴῃ ΔΩΥ ααδιίεῦ ἢ ἢ6. ΜΠ] [ἤτον ἴῃ [ῃ6 
{11 ψειρῃξ οὗ 15 βΒῃρροιί. [θοθ5 5016 ἰεἰτοσ σοπίουηᾷ ἢ ΠΕ 
15 δὶ βαηά ἴο ἢε6Ιρ δῃηᾷ ἀδίβῃα Ὁ. Ἄχρεηάϊίιτε οὗ τποπεΥ δηά 
οἵ δῃβρυ,2 ὈΥ ΔΡρϑδὶβ ἴο γεαϑοῇ Οὐ τεϑουΐ ἴο ἴοῖοβ. [5 τῇς 
ΡΠ] ΘρῈ δἰκα ἴο οαάάδῃ [ἢ6 ρσγόβρογοιβ ἢ [Π6 ΠΟΙ οὗ βασορϑο 
Δα ίο 5ιϑίδ!η {πεῖν ἰοοίηρ γμῸ ἤᾶγα νν 6 }1-ΠΙΡΉ δ ρρεοαά. ΑἹ] 
[μα΄ ἴῃς. παηάβ οὗ ἃ τϑῃ ΊΔΥ ΤΩ] βίου, 411 [ῃαΐ ἴῃ6 εγεβ οὗ 
ΘΔΟἢ 16 51 ἴο 566, [ῆ6 δαῖβ ἴο ἢιδϑι, δπᾷ [6 ἔδεί ἴο οοῃ]- 

Ρδ55, 6 ψι ἢ15. ὨΘΙΡΙῚ] ἀτίβ Μ11 ηοὶ [8}1 58ηοτέ ο᾽. ΝΑΥ, ποί 
56] ον ταὶ ἡ ΠΙΟἢ ἃ Τῆ8η [85 [8116 ἴο δοσοιῃρ 5} ἔοσυ ΠΙτηβε} 
ἢδ5 τη]556 ἃ β56εῖηρ ΟΥ̓ Ά Ὠρδιηρ ΟΥ δἰίδίπηρ, ἃ θη δοίίηρ 
ἴῃ θε ἢ δ! οἵ {ἰϑηα ψ}}}1 δοῆϊθνε νἹοδιίοιϑν. Απαᾶ γεῖί, δ]θει 
ἴο ΕῪ ἴο ἰξηά ἃ ἴτ66 ου [ῃ6 56 οἱ 115 ΠπῸΙ 15 οὶ ΠΠΟΟΙΊΙΏΟΗ, 
[Π15 οορίοι5 τϊη6 οἱ ψβδ][ῃ----ἰἢ15. [6 6----αἰγαοῖβ. ΟὨΪΚ ἃ ΔΖΥ͂ 
Δα 11511655 αἰ !οἢ οὐ [Π6 ρατί οὗ τόσα ἴδῃ [81 [ῃς νου]ά. 

γ.---1 τοι θη ο  ᾿Ιδίθηϊηρ ἴο διηοῖΠΕΥΓ διραμηθηΐ οὐ ἢ15, {πΠ6 
εἴδοϊ οἵ ψῃῖοῇ ψουἹᾶ Ὀ6 ἴο ρτιοιμοίς βεὶ εαχϑιηϊηδίίοη. “ΠΕ 
᾿Ιβίθ6Υ ταδί ἡθε 5 ΡῈ Ὀγουρῆϊ ἴο αϑὶς Ὠἰτηβεὶῦ, “ ΟΥὁἨ ψῇῃδΐ ψουίῃ 
ΔΙῚ 1 ἴο Υ ΠἸΘηα5 ἢ Τ Παρρεηξά ῃπ5. Οπδ οὗ ἴῆοβε ψῆο 
ΜΕ 6 ΙΓ Ὠτ ψγὰθ5 ΠΕρΊΘΟΙ[1], ἂἃ5. ἣς ποίξα, οὗ ἃ [π|οηᾷ ψο 
γα 5 δ ἴῃ 6. Ρίποῇ οὗ ρονειν (ΑπεϑΠθη 65). Δοσογα!ηρΊν, ἴῃ 
[ῃ6 ῥρύβξβεῆοβ οἵ ἴῃ6 περ]ρθηΐ ρεύβοη δηα οἱ βϑνεῖὶ οἴθουβ, Ὠ6 
Ρτοοξεάβά ἴο ααξϑίίοη (ῃ6 σα Πετσευ. 

ΤΞΦΓΑ ψΈ5561 Εἰ ΤΟΥ 41] νοῦ ᾿παθεα 15. ([ῃ15 ἔθη," ΟἿ, Ατὶ “6. 936, 
πάγχρηστον ἄγγος ἔσται, 11|π6 [ῃ68 ““Ἰεαῖμ εν Ῥοίί6].᾽" 

2 Οἵ, ““Ὁγ ἀϊηπί οἵ 15 ἀϊρίουαβονυ. ̓" 
8. Απἰδίμθηθθ, “" ογῃϊοοσαμα οἱ βϑιοϊσογθαση ρθη 5.᾿ Οἷο, ὧδ Ογ. 11]. τ; 

αὦ Α44. χιϊ. 48. 53'6δα Ῥείον, 2ζερε. 111. 111. τ7Κ ; ϑδγϑεῤ. Ῥβαβϑίτι ; Τῖορ, Γϑθσί, 
ΤῸ ν. ΟΝ, 1. 
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δός. Ν δῖ 5840 γοιι, Διηςβί 665 ἢ----ἤανα ΘΠ 65 {ΠῈῚῚ να] 165 
ΗκῈ ἀοιηξϑίο θάνε Οπδ οὗ [686 Ἰδείου δ ΡῈ σου ἢ ῥρεΙ- 
ΠΔΡ5 ἔνγο τοϊηβθ,} Δηο ΘΓ ΟὨΪΥ ΠΑ] ἃ τηΐηδ, ἃ [γᾷ ἔνε, δῃά 
ἃ Του ἢ 85 τη πο 85 ἴθῃ ; ψΏ1|6 [ΠΕΥ ἄο 540 [πα΄ ΝΙΟοΙα5,2 (ῃς 
80 οὐ Νισδίδίτβ, ρα ἃ ψοΪα ἰδίθηΐ [Ὸγ ἃ δι ρεπίεηαθηΐ οἵ 
ΠΙ5 5 νου τ]η65. Απηά 50 1 ῥγοροιμπῃηᾶ {Π6 40 650] 0 ἴο ΤαΥ56}} δ5 
[ο]ον5 : “Ἐδνε πΙθηάσ, {τὸ ϑἷανθϑ, [ΠΕ τηδτίςοί να ]π65 Ρ ̓ἢ 

Νοῖ ἃ ἄοιδί οὗἉ ἰἰ (τερ!δα Απεβίμθηθθ). Αἱ δὴ ταῖς, 1 
ΚηοΥ͂ (δαὶ 1 ψου]α ταῖθου ἤαγα σα ἢ δὴ ΟἿ 85 Τὴν Ε]ἸΘηα ῃδΔη 
Ῥε ραϊά ὕνο τϊη86, Δηα [Πεγ 15. 50 Οἢ δηοίῃο οθῈ οΤἢ 1 
Μοῦ] ποῖ Θϑαηγχαΐθ δὲ ἢδ] ἃ ταϊηδ, δα ἃ {Πϊτὰ σι ποῖα 1 
ψΟΙΪα ποΐ ρδᾶῖΐ ἴοσ ἴδῃ, δηά {Π6 ἀρϑίη ἃ ἰουσί σμοϑα π]οπά- 
5Π1ρΡ σου] 6 σἤθδρ 1{ 1 σοβί τὰβ 4]1 {π6ὸ δι δηαᾶ ρϑίῃβ ἴῃ 
[ῃ6 σου] ἴο ρατοθαβθ 1ἴ,} 

611 τπθ (οομε ππεα ϑοοτζαίθ5), 1 [πὶ θ6 50, οι] [{ ποί 
6 ψΕ6]] 1Ε δνεῦῦ οὔθ ψεῦα ἰο δχϑίηϊηθ ΠΙΠ56 1: “Ὑγδὲ δἴϊεγ 
8411 τῆλ 1 οἤδῃοα ἴο Ὀ8 ψουίῃ ἴο τὴν Π|εηᾶβ ν᾽" 5ῃου]α ἢα 
Ὠοΐ {ΠΥ̓́ἴο ὈΕΟΟΙΊΘ 85 ἀθδῦ 85. ΡῬΟβ581016, 580 [δῖ 815 θη 5. ψ1}} 
ποῖ οαῦα ἴο ρίγε ἢπὴ πρὸ Ηον οἴξῃ 4Ἃο 1 ἤθδγ ἰῃ6 σομ- 
ΟΪαϊηῦ : “ΜΥ [πεηα ϑο-δηά-50 85 βρίνβῃ τὴ ὉΡ ἢ ; οὐ “ θοῇ 
Δ ΟὨΘ, ΜΏοΙΩ 1 Ἰοοϊκεα ἀροῆ 85 ἃ Ε]Θηά, μ85 βδογποβά τὴς 

ἔου ἃ τλϊ]η8. ΑπΠά δυεῖν {πΠηὴ6 1 ἤθαῦ {ἢ 6586 Τα, (5, [8 α1165-. 
[ἸΟἢ ΔΙΪ565 ἴῃ ΤΥ τηϊηᾶ : Τῷ (ῃ6 νεμᾶου οἵ ἃ συ ]655 δἷανε 
15 Τεδαν ἴο ραγί σι Πΐτὰ ἴο 8 ῬΡΌΓΟ,ΔΒΟΥ [ΟΥ̓ δὶ ἢ6 Μ1]} [δἰ ῇ 
---ἰ5 ἴΠογα ποῦ δ ᾿δαϑὶ 8 βίτοηρ ἰθιηρίδιοη ἴο ρατὶ ΜΙ ἃ θᾶ56 
[ΘΠ δ γοῖ ἢᾶγα ἃ σῆδησε οὗ τηβκίηρ βοιηθίβίηρ οὐ [6 
δχοβδηραῬΡ ἀὐσοά 5]ανξ5, δ5 ἴδ. δ 1 οδῇ 566, 816 ποῖ 80 
Κηοοκεά ἄομψῃ ἴο [ἢ6 δι ; ὯΟ, ΠΟΥ ροοά [πδη5 50 ΠΡΏΠΥ 
Ρατίβα ψ ἢ. 

νΙ.--Αρϑίη, ἴῃ ταίθγθησα ἴο [ῃ6 ἰθϑὲ ἴο 6 δρριεά, ᾿ἴ χε 
ΟΣ σαπρε [86 απδ}1Ποδίοηβ5 οὗ ἃ ΠΠΘΠμα ΜΟΥ [6 ψπμηϊηρ, 
[Π6 [Ὁ] Ιηρ τειηαγκβ οἱ ϑοοζαίθβ σου]Ἱα πο [811,1 [δ1ηκ, ἴο 
ῥίον [ηϑδίσπςοίνα. ὅ 

ΤᾺ τηΐμα -ῷ ζ14 οἶγο. ὅ88 Τυδῇβ. νοὶ. 11. Ρ. Ιχχχνὶ. ποίβ 1ἱ. 
2 ῬῈῸΥ ΝΙοῖαβ 5εῈὲ Τπο, νἱῖ, 77 01]. ; ΤΡ ευόρήέες, ἵν. τᾷ; ῬΙαί. Δ͵έε. ΤΝ. ν. ; 

Τ,γ58. (δ ὄογ. “4γἼξέοῤῥ. 648. 
δ ΟΥ, ".Αρϑίη, δἃ5 ἴο εϑίδ Π]ϑῃῖηρ' ἃ ἰθϑῖ οὗ ομδσδοίου, βίηοθ 8 [τ] 6 πα ψουίῃ 

Βανὶηρ τηῦδὶ Ὀ6 οἵ ἃ ραυίουδὺ ἰγρθ, 1 οδαπηοί Ὀπὲ (δἰηῖς τμδὶ [86 [Ο]οσίηρ 
ΤΟΊ Ια νοι] ῥόον ἰηβίγαοίϊνα, " 
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ΤΕΙ͂Ι τὴς (βα4 ϑοοταῖθϑ, δἀ ἀτθϑθίηρ Οὐ οθα115), Βαρροβίηρ 
ὙῈ βίοοα [ἴῃ ἡξβα οὗ ἃ ροοᾶ ΕἸεηᾶ, ον 5Που 14 ψα βεί ἀρουΐ 
Ἦϊ5 ἀἸϊβοογεῖν ἢ ννε πτλιβί, ἴῃ [ἢ6 ἤιοί ρίδοθ, 1 ΘΌΡΡΟΒΘ, 56εῖς 
οὐ Οἠβ ὝΠΟ 15 τηδϑίοσ οὗ ἢ15 Δρρϑίίθϑ, ποῖ ἀμ ἄδγ [86 ἀοϊη!ηΐ , 
[μαι 15, οὗ 5. Ὀ6]1γ, ποῖ δάαϊοίβα ἴο [6 ψ]η6 - ΠΡ ΟΥ̓ ἴο 
ἸΘΟΠΘΙΥ ΟΥ 5166} 0 ΟΥ 16}|6Π655, βίησα ὯῸ οὔθ δηβίαγεα ἴο 500 ἢ 
ἰγγαηῖα σου] ΠΟΡΕ ἴο ἅο ἢ15 ἀπίγ οἰἴεσ ὈΥ͂ ὨΙ56] ΟΥ ὈΥ ἢ]5 
πιοηᾶς, οουἹα πδΡ 

(εείδίηϊν ποὺ (του 5 δηβπεγεά). 
δε. [)ο γοι δρύθθ, (ἤξη, μα γα τλϑ ΠΟΙ δἱοοῖ ΠΌΙη 

ΘΥΕΙΥ ΟἿΘ 50 ἀοῃηηδίθα ὃ 
(γί. Μοβϑί δβϑϑύτσεξαϊν. 
7611 [φῇ (ρτοοεεάβα ϑοοιβϑίθβθ), ψμδαὶ 5}8]}} γα 5840 οὗ 

[ῃ6 Ξρεῃαςητν Ὧο ἢδ5 Ἰοϑῦ Ὧ15 ᾿Ἰπαδροηάθησε δηᾷ 15 [ῸΥ αὺ 
Ὀερρίηρ οὗ Ὦ15 ΠΕΙΡΉΡΟΙΓΘΒ ; {6 ρεῖϑ δηγίῃϊηρ οἵ οἵ [πεῖ ἢς 
οδημηοὶ ταρᾶῦ, Ὀυΐ 1 ἣς [4115 ἴο ρσεῖ δηγίμιηρ, ἢ6 Παΐῖεβ γοι [ῸΥ 
Ποῖ ρΊνιηρ----ἄο γοῖ ηοΐ (Ὠιηἶς [Π8ὲ [Π15 τηδῃ ἴοο ψουῦ]α τονε 
Ὀυΐ ἃ ἀἸβαργεεδῦϊα ΠἸθηά ἢ 

γί. ( ογίδιηϊγ. | 

δός. ΤΏΘΩ ΜῸΘΔ τητϑύ ΚΕΘΡ ΔΔΥ ΟΠ] Ὠ]τ ἴοο ἢ 
(γί. ΓΠδί μα ταϑί. 
δός, ὟΝΕΙ1! δα ψῇδί οἵ [ἢ6 δ ψοϑΘ ϑίγαηρίῃ 1165 [ἢ 

ΤΔΟΠΘΙΔΙΥ {ΓΔ 5ϑοῖομΒ 1 ΕΠῚ5 ΟΠΘ ΟΥ̓ΔΨΙΩΡ 15 ἴΟ 8Π1855 ΠΊΟΏΘΥ ; 
δια ἴου πῇ τεάβοῃ 6 15 δ δάερί δῖ ἀτίνίηρ ἃ μβαγὰά Ὀεατγραίῃ 2 
---ρ]δα Θῃουρῇ ἴο ἰαϊκα τη, Ὀαΐ Ἰοδίῃ ἴο ῬδῪ οὔ. 

(γί. ΤῊ ΤῊΥ̓ ΟΡΙΠΙΟΏ ἢ6 Μ11]1 ρύονα ὄνξῃ ἃ οῦβ6 [6]]ον ἴδῃ 
186 ᾿αϑδί. 

δε. ὟΝΘΙ] ! δηάᾶ ψῆδί οὔ ἰμδΐ οὔμεῖ Ώοβα Ῥδβ51 0 ἔοσ τοηδΥ- 
ΤΑ ΚΙηρ 15 50 δβουθίηρ [μα 6 δ5 πὸ [εἴθιστο [οΥ δηγίῃηρ 
6156, βϑᾶνξ Ποὺ 6 τδΥ δα ἴο 15 β81}5 ἢ 

(γί. Ἡοϊά αἱοοῦ Πομ ὮΙ, 58 Υ 1, βίης [Π6.Ὲ 15 Ὸ ροοά 
ἴο Ὀ6 ροΐ οἂΐ οὗ ὨΙτὴ ΟΥ̓ 15 βοοίεδίυ. 

δός, ὟΝ 611} νῆδὲ οὗ τὴς σαδιγείβομηα δηα ἰδοίοι5 ρεύβοῃ ὃ 
ΜΏΟΒΕ ΠηΔ1ὴ Οὐ͵δοὶ 15 ἴο ϑδάἄα]θ Ὧ1Ὶ5. ΠΙομας ἢ ἃ Ποβί οἵ 
ΘΠΘΙΆΙ6Β ἢ 

γί. Ἑον ἀοαὐΐβ 586 ἰεΐ 18 ἀνοια τὴ α]50. 

ΤΟΥ, “186 τλοπμαυ-Ἰοηάθυ 9 ἘῈ [65 ἃ ραβϑίοῃ ἔου Ὀ1Ρ ποηθυ-Ῥαρ5.᾿᾿ 
9. Οἵ, ““Βαγά ἴῃ 411 ἢΪ5 ἀβαϊηρϑ.᾽ 
δ εἰ ΤῊ ρδγίίβϑη. " 
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δός, Βαϊ ΠὨΟΥΪ ψὰ Μη]| Πϑρῖηθ ἃ τδῃ δχειρὶ ἱπαεθά 
(το 411 [ῃ6 ἀῦονβ ἀεδίθοίβ---τῶ ἤδη ῆο ἢδὰ5 ὯῸ οΟὐ]θοίίοη ἴο 
τθορῖνα Κἰηηθϑϑθϑ, θα ἰ ΠΘΥΘΥ δηΐοιβ [ηἴο 15 ἢδδα ἴο Ὧο ἃ 
ΚΙΛΏ655 ἴῃ ταίθισζη. 

Ογῆ, ΤΏοτα Μ11 Ὀ6 πο ροοά 1ῖῃ δίῃ εἴποι. Βα, Βοογαίθϑ, 
ψΠδΐ [ἰηα οὗ δ 5081] γα δμάθανοισ ἴο τῇδε οὐγὐγ πε 
αὐ 15 ΠῈ πκὸϑ 

δος. 1 5ῃοι ἃ 5840 ἢ6 τοῦδ 6 1580 [ῃῆ6. οσοηγεῖβθα οὗ [ἢ6 
ΔΡονα : δ6 ἢδ5 σοῃίτοὶ ΟΥΘΙ {Π6 ρΡ]Θαϑιτοθ οὗ [ῃ6 Ὀοάγ, Ὧ6 15 
Κίηα!]γ ἀϊθροβθά,1 ἀρτρῃξ ἴῃ 811 5 ἀφδιηρϑ,2 ὙΕΙΥῪ Ζεδίοιβ 15 
ἢ ποΐ ἴο Ὀς ουϊάοῃα ἴῃ Κιηάηθθθ ὈΥ Ὠϊ5 Ὀεηδίδοζοιϑβ, 16 ΟἿΪγν 
ἢ15 ΠΠἸΘΠ45 τ ΔΥ ἀσγῖνε βοιηε τῆς το ἢ15 δοαπδϊηΐδησα. 

Ογί, Βυϊ ον δῖα ψὰ ἴο (δϑὶ [686 4αδ 165, Θοογαῖΐβϑ, 
Ῥείοτα δοααδϊηΐδησε ἢ 

͵δός. ΗΟ ἄο ψὰ ἰδϑῖ [6 τηρτῖ5 οὗ 4 βουρίου ἢ---οῖ ὉΥ 
ἰηδγθηοθθ ἄταν οτ {Π6 ἰαἸκ οὗ [Π6 δὐοδὶ τηθσόϊγ. Νο, χα 
Ἰοοῖς ἰο ψβαΐ ἢβ 85 δἰγεδᾶν δοῃίθνεα. Τῆθθα ΟΥΠΘΓ βἰδίθϑ 
οὗ ἢἰ5. ψαῖΘ ΠΟΡΪΥ οχεομίεά, δημα μα {πιϑῦ 6 1} ἀο 6δα64}}ν 
0611 ψ ἢ τῆς ταϑί. 

Ογί. οι τῆθδῃ παῖ 1 μὰ Πηᾶ ἃ Ὥδη ψῇοϑα ΚΙημη655 ἴο 
οἰἄου Εἰδηᾶϑ 15 Ἔϑίδ ὈΠ5Πη64, γα ΤῊΔΥ ἴακα 1 ἃ5 ργογβα [μαΐ δ 
011} γαῖ 15 ἤθε ΠΙΘη 5. ἃ5. ΙΔ ὉΪΥ ἢ 

δός. ὙΥΏΥ, οουίδίηϊυ, 1 1 566 ἃ ἤδη 0 δδ5 5ῆονψῃ 511] 
ἴη ἰῃ6 Βδῃά]ηρ οὗ Ποῖβοθ Ῥγενι ουβν, 1 αὔρα {μαὶ Ὧς ψΜ1} 
Πδηά]α οἰμοῖβ ΠΟ 1655 5ΠΠ}}ν ἀρδϊη. 

Ογί. οοά ! δῃάᾶ ψῶθη ὰ ἤᾶνθ αἰβοονειθα ἃ τῆ 
ΜΏο56 ΠΕ Πα5}1Ρ 15 σου Ὠανίηρ, ον οὐρῆῃϊ μα ἴο τηϑῖκα ὨΙΤὴ 
οὔἵ {δ ηα ὃ 

δος. ΕἸγϑί γγχα ουρθί ἴο αϑοογίδίῃ [Π6 ψ1}} οἵ Ἡδανθη ψῃθίΠοΓ 
ἰ Ὀ6 δανίβαθ!α ἴο παῖε Ὠΐτη οὐσ ΠἸΘηά. 

ΟΖ. ΝΥ Ε111 δρᾶ μον δε με ἴο δἤξοϊς [ῃ6 σαρίσσε οὐ {Π15 
[ἰοηά οὗ οὔγ οποῖςθ, σμοῖῃ [86 ροᾶβ ἀρρύονξε ἢ Ψ1}} γοι {6]] τὴ 8 
[Πα Ὁ 

Νοί, ἰῃ φοοά βοοίῃ (τερ δα ϑοογαίθ5), Ὁ. ταπηΐηρ Ὠϊμ ἄονῃ 
{|κ6 ἃ ἤδῖθ, ΠΟΥ ΟΥ̓ ἀδοογίηρ, Ὠ1η [{Κ6 ἃ ὈΪγά, οὐ ὈΥ ἴοσοε {κε 
ἃ Μ|Π4 Ὀοαι.5 Τὸ οδρίστα ἃ ΕΘ ρϑίηβί ἢ15. Μ011] 15. δ [01]- 

1 Βρδάϊηρ' εὔνους, ΟΥ̓ εὔορκος, {Γ8.}5]. “8 τηδῃ οὗ Ὠἷς ψογά."" 
3 ΟτΥ, ““Θδ5ΞΥ ἴο 68] τ. 
5. Βδβαϊηρ κάπροι, αἰ, ἐχθροί, ““δχ ΘΏΘΓΑΥ. 



ΟΗ. ΡἹ. ὃ 9-13 ΗΟ ΤΟ ΨΙΝ Α ΒΕΙΕΝΌ 5 ΓΟΝῈ 63 

ΘΟΙῺ6 ὈυβΙη655, Δηα ἴο ὈΙΠ4 Ὠπ [ἢ [οἰ[οῚ5 {|ὸ ἃ σανε Όγ πο 
ΤΘΔΏΒ Θα8Υ. ΤΠΟΘΘ ΠΟ 816 80 (τραἰθα δῖα δρί ἴο Ὀβοοῖῃξ ἴοεϑ 
Ιηϑ θά οὗἉ [π|δεηα5.7 

(γί. Βυΐ μον σοηγετί ἴδ ἰηΐο ΠΙΘη5Ὁ 
δός. ΤΏΘΙΘ τα σδιίδιῃ ᾿ποδηϊδίοηβ, 6 δῖ (οἱ, ψΏΙΟΝ 

[πο86 ῇο Κῆον [θτὰ παν ΟὨΪΥ ἴο αἰίροι, δπα 6 Ὺ σῇ τηαῖτο 
[Ποηἀς οἵ ἡ Ποηλ (Π6Υ |150 ; δηᾶ ἔπεσα ἀγα σογίϑιη ῬὨ1Π] 165 8150 
γγ]0ἢ ἰο56 ΠΟ αν {π6 ϑβογεῖ οἵ [61 ΤΉΔΥῪ Δα] Ἰδίου ἴο 
ψΏοπι {ΠΕ Ὺ Κα δηα σι {ΠΕῚΓ Ἰονε. 

(γί. Ἑτοῖὰ ψῆἢδί ΘοΌΓος 58.411 γα ἰδαῦ (ὨθτῺ ὃ 
δός. οι πξδεα ποί ρὸ ἔδιπεῦ [ἤδη ἩΟΙΊΘΓ ἴο δα ἰῃδΐ 

ΜΠΙΟῊ [ῃ6 Βίτθηβ βϑδὴρ ἰο Οὐγβθθαβ," [ῃ6 ἢτθὲ ογάβ. οὐ ψὨΙΟἢ 
Γι, 1 [Π1ηἸς, ἃ5 [Ο]]ΟΥ͂Β : 

ΗἨπΠεῖ, σομὴβ διίῃ6ι, ποιὰ ἰδηλχοιθ τηδῃ, Οανθθθιβ, ογεδί 9Ί]ΟΥΥ 
οἵ τῆς. Δομδβδῃβ ! 

Ογί. Δῃᾷ αἸά ἴῃς τπᾶρὶο νοταβ οὐ [15 5061] βοῦν ἴοσ 8]} 
Ιη6η αἰἰκαρΡ ἨἩδά [ἢς 5ίγθηβ ΟἿΪΥ ἴο ὉΓΘΥ [15 οὔς ἱποδηίδ- 
ἰἴοῃ, δηἀ νγὰ85 ΕΥ̓ΘΙΥ͂ ᾿ΙΒίθηου σοηβίσγα 6 ἴο 58 ἢ 

δός. Νὸο ; [215 γγὰϑ {ῃ6 Ιποδηϊδίϊοη τα ϑουνεα [ῸΥ 501115 Δί ἢ γϑί 
ἴου ἴδιηθ, οἵ νιτπθ ΘΙ ]ΟΙ5. 

(γῖ. ΜΝ ὨΙΟἢ 15 85 πη Οἢ 85 ἴο 580, ἷὼ Τηπδῖ δ1 [ῃ6 Ἰποδῃ- 
ἰαἰϊϊοη ἴο ἰῆ6 Ιβίθῃρυ, 580 τὲ θη ἢθ6. ἤραῖβ (ὴ6 ψογάς 6 
5641] ποῖ {Π|ηἰς [Π6 Θημομδηΐου 15 Ἰδαρ Πρ αὖ ΠΙτὴ τη 5. σἴθενα. 
1 οδηηοί οουίδιηΥ σοποαῖνα ἃ τηθίῃοά Ὀείζευ οδ]οι]αἰςα ἴο 
Θχοῖῖθ Ὠδίγεα δηᾷ τϑρυ θοῦ ἰῇ ἴο ΡῸ ἴο βδοῖὴβ οὔδ ΨῈΠΟ 
Κηονβ (δαὶ ἢ6 15. 5018}} δῃᾷᾶ ὈΡΙΥ δῃὰ ἃ ψϑδκιηρ, “δρᾶ ἴο 
Ὀτθδίῃθ ἴῃ 15 δαῖθ τὴς Πείίζογηρ (416 [δ΄ ἢξ 15 Ὀθδαίι] δηὰ 
[411 δῃηᾶ ϑἰαϊνατ. Βυΐ ἄο γοιι ΚΩΟΝ ΔΗΩΥ͂ ΟἸΠΕΙΓ Ἰἰονα- ΟΠ ΔΓΓΏ5, 
ΘΟΟΙαΐθΒ ἢ 

δος. 1 οδπηοί 580 μα 1 ἄο; Ρυαΐ 1 ἤᾶανε μεαγά ἰδ 
Ῥουοϊες 5 γα 5.{ΠΠ|6 4 1 ποῖ ἃ ἔδνν, ΒΟ ἢ ΠῈ Ῥουτεα ἴηΐο τς 
ΘΔ οὗ οὔτ οΟἸΥ δῃηα σοῃ ΠΕΥ ἰονβ. 

Ογί. Δηῃᾶ μον ἀἸ4 ΤΠοιηἸβίοοϊθϑ ὁ ψ]Ὼ ΟἿ ΟΙγ5 ἴον ἢ 
δος. ΔὮ, ἰμαΐὺ ψὰθ ποΐ ὈΥ ᾿ἱποδηΐδίίοη αὐ 411. Ὑνγδαί 

1 Οὐ, “κίε ταῖμογ [Πδη ἔΠΙΘη ἀ5}10 15 [Π6 ουΐοοπης οὗ [8656 τη ῃοϑ,.᾽" 
2. Οὐ. χὶϊ. τϑ84. 
8. 366 αῇονυβϑ, 1, ἴΪ. 40; Ῥείον, ϑδϑγε. ν]11. 30. 
4 ζρᾳ Βεΐον, Π1. νὶ, 2 ; ΓΝ. 11. 2. 
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6 αἰ νψὰ5 ἴο δποῖγοὶθ ΟἿἹἿΟ ΟἿ ΜΠ δὴ δηλοῖ οἵ ϑανυ]ηρ᾽ 
νίγίια, ἢ 

(γί. οι σοῦ] πατῆν; ϑοογαΐθϑ, νου νοι ἠοΐ, {πᾶΐ τῇ 
ψ6 ψαῃί ἴο Μὴ [6 ἰονε οἵ δΔῃγ ροοά τηϑη χε πξεά ἴο Ἔ σοοά 
Οὐβοῖνο 5 ἢ ΒΡΕΘΟἢ 8Δη4 δοίϊοῃ ἢ 

Απᾶ ἀϊά γοα ᾿μηαρίηδ (τα ρ] 16 ϑοογαίθβθ) [Πδὲ 10 νγὰϑ ΡΟΒΒΙ 8 
ἴου ἃ Ὀδα τϑῃ ἴο τῇδκε ροοά {|επάϑβ ἢ 

Ογί. ΝΥ, 1 οουἹἱὰ ἴδμπου 1 παᾶ ϑεθῇ βοὴ 5ΟΥΥΥ͂ ἐδ θὲ: 
ΤΩΟΏΡΕΓ ΜΏΟ ψ͵ὰ5 ἴδϑδὶ ΠΟΘ ηαθ ψΠ ἃ ρτεαΐ δηα ΠΟΌ]6 5ἰδίθϑιηδῃ : 
ΟΥ̓ ἀρδίῃ, 5076. ὈΟΓΏ ΘΟΙΏΙΔΉΘΟΘΙ ἀπ ΡΘΏΘΓΔΙ ΏΟ ψ85- ῬΟΟἢ 
οοιῃρϑηίοη ΜΠ [6] οσα 4α16 ᾿ΠσαρϑΌ]6 οὗ ρεηδγα 5ῃ1ρ.32 

δός. Βαΐ ἴῃ ταίδγεησα ἴο {Π6 ροϊηΐ γχ6 ΕΊῈ αἰἸβο 5510}, ΤΑΥ͂ 
Ιδϑὶς ψβεῖμοι γοι ΚΠΟΥ οὗ ΔῺΥ οὔθ ῆΟ σδῃ αἰϊαοῇ ἃ 5668] 
ΕΘ πα ἴο ὨπΏ56 1 ψιτμουὶ Ὀεΐϊηρ οὗ τι56 ἴῃ σϑείστῃ ὃ. (δῇ βεύνίοα 
ΑἸ ἴῃ ΠΙΘΠἀ5}10 ΜΠ ἀΙΒβθυνίς ἢ 

γῆ, Τῇ ροοᾶ 5οοΐῃῇ ἢο. Βαΐ ποῦν, ργτδηϊεα [1ζ 15 ἸΏ ΡΟΒ51016 
[ογ ἃ Ῥᾶβ86 τῆϑῃ ἴο 6 πἰεμάς ψττἢ τῃ6 Ὀδδαα] δηα ΠΟΌΪς,6 1 
ΔΙᾺ σΟΠΟΟΙΩΘα δὲ ομσοα ἰο αἀϊβοονεῦ 1 οὴ6 πο 15 Πἰτη56 1 οὗ ἃ 
Ὀοαιι] αηᾶ ΠΟΌΪΘ ομδγδοίοσ σδῃ, ἢ ἃ ψᾶνα οἱ [ἢ6 Ὠδηά, ἃ5 
1 τοῦθ, δἰζδο Πἰγβαὶ ἴῃ ΠΠἸΘΩ5Ώ1Ρ ἴο ἜΥΟΥΥῪ οὐἤοσ Ῥδϑαί 1] 
Δα ΠΟΌΪ6 Ὡδίθγε. 

δε. ας Ῥϑύρίοχοθ δηᾶ σοηίουπαᾶς γοῦ, ΟἸΓΟΡΟΪ5, 15 
[86 ἰδοὶ ἰμαΐ 580 οἴδῃ τῆϑθῃ οὗ ποῦ] οοηάποϊί, ΜΙ δουΪ5 δἱοοῦ 
ἴτοτὰ Ὀαβθῆθϑϑ, 86 ποῖ ΕἸθης θας ταίθου δ βίσδ δθα αϊβοοτά 
ΜΠ ομδ δηοίμοι, δηα 64] τοῦτα ὨΔΥΘΉΪΥ ΟΥ̓ ΟΩ6. δηοίμου [ἤδη 
[6 νου] ὈΥ [δ8 τιοβὺ ροοά-[Οὐ- ποίῃίηρ οὗ τηδη πα. 

(γῆ, ε5, δια [ῃ15 Πο]άς ἔτ ποῖ οὗ ρηϊναΐθ ῬΡεΥθΟ ἢ 5. ΟὨΪΥ, 
ας. σἰαΐθϑ, [6 τηοβί ξαρουὺ ἴο ρυγϑα ἃ ΠΟΌΪΘ Ρο]οΥ δηά ίο 
τερυαϊαία ἃ θα56 οὔθ, ἃτ6 ΠΕ ΌΘΩΠΥ ἴῃ ΒΟΒΏ]6 τοϊδίϊοη ἴο Ομ 6 
αποΐμευ. ΑΚ 1 τϑάβοη οὐ [656 [ηρθ ΤΥ Ὠεατὶ [8115 τη6, δῃᾶ 
1ῃ6 απρϑίίοη, μον ΠἸθηθ αὶ ἰο Ὀ6 δοααυϊχεά, Π115. τε ΜΠ 
ἀεϑροηάδηου. ὍΤῇδ Ὀαά, δ5 1 566, οδηηοί 6 {ἸΘη 5. ψ ἢ ΟἠΘ 

1 566 Ἡδοτοά. νἱῖ. 1432, ““()6. ψοοάθῃ ΜᾺ}; Τῇας. 1. 95, “186 ψγ»8115᾽ οἵ 
ΑτΒθηβ.᾽ 

2 Οὐ, “ΝΥ, γεβ, ἤθη 1 566 βοὴῆδ 8856 οταΐοσ βϑδί [τθπᾶς Π ἃ οτθδί 

Ἰοὺ οἵ ἰῆ6 ρεξορῖία; οὔ, δρϑίῃ, βοῦῃβ ἴθ! ον ἱποΘΡρ Ια οἵ φϑῆθγα ϑῃ!ρ ἃ 
οοιηγααᾶδ ἴο [ῃ6 ργδαίθϑί οορίδιηβ οὗ Ὧ15 ἀσθ,᾽" 

8. Αἀάᾶ, “δὴ βδούνίοθ. δΠΠν ἰὴ ΠΟ 5}10 ἢ ἀἰσθογνοα ἢ Μαβί [Π6γὰ ποῖ 
Ῥ6 ἃ τϑοϊρτοοῖν οὗ βεύνίοα ἴο τθ κα ΓΕ ἀϑῃ]Ρ αϑίηρ ὃ ̓" 

4 καλοὺς κἀγαθούς. 
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δΔοίῃοι, ἘῸΓ ΠΟῪ οδῇ δι ςο ἢ ΡΕΟρΙΘ, ἴῃς πηρταίθία!, οΥ τε κ- 
1655, ΟΥΓ σογείοιιβ, ὉΓ [8 [}]655, οὐ. ἱποοῃίϊηδηί, δάμογα ἰοροίμου 
ἃ5 Ἰοηάθ Ποῦ ᾿οϑιϊδίίοη 1 δεῖ ἀόσνῃ {πΠ6 Ὀδά δ5 Ῥοῃ 
ἴο Ὀ6 ἴοεβ μοί ἔπδηάβ, δηᾷ 85 Ὀβαυίηρ [ῃ6 Ὀἰτιηδτῖς οὗ ἰηΐει- 
Ὠροΐηθ δαῖθ.Ό Βαΐ [ἤθη ἀρϑίῃ, δἃ5. γοι ϑυρροβί, ἢ το οδῇ 
ἴμθϑθ. βᾶτθ Ῥθορίβ Βατιιοηΐίβαε ἴῃ αἸθπάϑμίρ πἰτὰ τμ6 ροοά. 
ΕῸΓ ἢον 5Ποι14 [ΕΥ̓ ῆο ἀο 601} θὲ πε 5 ψ] ἢ ἴΏοϑε ηο Παίς 
8411 εν] ἀοίηρ."ῬΡ Απά 1 ἰαϑδὲ οὗ 4]1, ἴῃ υ [μαὲ συἰναία νἰσίας 
ΔΙῸ ἴοι ὈΥ̓͂ ΡΔΙΓΥ 5.Π|8 1ῃ {πδὶγ ϑίπιρρὶς ἔου [Π6 μεδάϑῃ!ρ οὗ 
[ἢ 5ἰαίββ, ενυίηρ Οὔ ΔηοίΠου, παρ οη6 Δποίῃθυ, ΤῸ 816 
Ιεῖς ἰο 6 [δ "Ὁ ψΏΘΓΘ. 5411] σοοᾶν!} δηα [δι ]]η655. 6 
ἰοΠπα ἀηλοηρ ΓΘ ἢ 

δός. ΤΏ ἔδοϊ 15 θα 15. 5086. 50 0|6ῖγ 1ὼ ἰῃς6 ἰαχίατα 
οἵ [ῃε86 (ῃϊηρβθ.. ϑεεαᾶβ οἵ ἴονε δῖα ᾿πηρ᾿δηϊθα ἴῃ τηδῃ ὈΥ͂ 
Ὠδίαγα. Μρη δδγα ἡξεά οὗ οὔθ δῃοίμευ, ἔβεὶ ρεγ, ΠΕΡ βδοῇ 
οἰδεῖ ΟΥ̓ πῃ οἤοτχίβ, μα ἴῃ τεοορηϊτ!οη οὗ τῇς ἔδοϊ 500}. 
τσ! ροτασπάθ, Βαΐ {Ποῖ δἵς βϑεᾶβ οὔ νὴ παρ δηῖϊθα 
α1ῖ50θ. Τὴ βϑ8πι6 οὐὔ]εοϊβ Ῥείηρ τοραταθα ὃδ5. θαι) ΟΥ̓ 
ΔΡΥΘΘΔΌΪΘ ὈΥ 811 41κ8, ἴεν ἀο Ὀδί{16 ἔοσ [6 ]Γ Ῥοββθϑϑίοη ; 8 
ΘΡΙΓ οὗ ἀϊδαηίοη 2 βηΐειβ, δῃᾶ [ῃ6 ρδγίίε5. τϑῆρα {μειηβαῖνεϑ 
Ιῃ δάνεϑθ σϑῦρβ. [Ιβοοῖά δηα δΔῆρεγ βουηά ἃ ποίε οἵ ψαγ: 
[ῃΠ6 ραβϑίοῃ οἱ τηοσα- πανίηρ, δία ἢ 655 ἀυάυῖοθ, {γθδίθῃϑ 
ὨοΘΆΠΥ ; δηα ΘηνΥ 15 ἃ ἢαίεπι Πεηά.8ὃ 

Βαΐ πρυουίῃο 1655, [ὨγοῸρ 411 ορροϑίηρ Ὀδιγθῖβ ΠΟ ἀρ 
βίθαϊς ΠῈῚ ΜΑΥ πα Ὀιηάβ τορείμεσυ τὴ6 Ὀδδαθι] δηά ροοά 
ΔΙΛΟΩρ τη Κη. πο 15 {ΠΕ 1 νἰτίας {Ππαΐ ἴΠῈῪ που]ά ταίθευ 
ΡοΟβ5655 ϑοδηΐ ᾿ἤθδη5. ὈΦΙΏ]ΘΘΘΙΥ [ἤδη ψ 161 ἃ δὴ δἰῆριγα οῇ ὈΥ 
γγαῖ. [Ι͂ ϑρι(6 οὗ μπηροῦ δηά {δ|τϑ [Π6Υ Μ11 σθατο {ποῖν τθδΐ 
Δη4 ἀτηῖϊ σψιμουΐ ἃ ρϑηρ. Νοὺ ὈΪοομι οὗ ᾿πϑὺγ γοιῃ, ΠΟΥ ἰονε δ 
ἀειρηΐβ. σϑῃ ΑΓΡ [Π61Γ 56] σοηΐτοὶ ; ΠΟΥ ΜῈ] {Π6Ὺ Ὀδ ἰετηρίεά 
ἴο σϑῖι56 Ῥαΐη σεγε ρϑη βῃουα ΡῈ πρκηονῃ. Τί 15 {ΠΕῚΓ5 
ηοΐ ΤΏΘΓΘΙΥ ἴο Ἔβοθανν 41] οτεθα οἵ τίοῃθθ, ποῦ τ ΓΟΙΥ ἴο τηδῖκα 
δι [8 δηα αν] αἸδι αςοη οὐ ψραϊτῃ, Ὀπΐ ἴο ΒΌΡΡΙΥ συ ῃδΐ 15 
Ἰδοκίηρ ἴο [ῃ6. πθϑάβς οἵ οὔβ δηοίῃεσ. ΤΉΘΙΓΒ 15 1 ἴο σΟΠΊΡΟΘ6 
5. ΠΠ6 δηα ἀϊδοοσᾷ ἠοΐ ἴῃ Ῥ81}1655. ΟὈ νΟἢ 5 ρὶγ, θα ἴο {π6 

Τ 2.6. ἃ οὐμηΐηρ ᾿ἰογυνηρ οἵ τῆς ἰὨχοδαϑ οἵ 8 ΓΡ δηα οοῦ, 
3 (ἢ ΒΒ, ον, “ΤῸ ἄδν} οὗ ἀἰβαρίοη ἴῃ {ΠΕῚΓ 5οι5.᾿" 
8. ΤΏ αϊοίίοηῃ 15 ροβίϊοδὶ. 
4 ΟΥ, δ5 Ἧα 580, “18 δϊ16 οἵ Ὠαταδῃ Κιηά. 

ΝΟΙ, 11Π1{---Ξ Ε 
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Θηρία δανδηίαρθ ΤΉΕΘΙΓΒ. αἷ5ο ἴο ΠιηαοΥ σα ἢ Εχίγαναρδηοα 
Οὗ ΔΩΡΕΙ ἃ5 5841} θῃΐδι} τϑθλουθα ᾿δθαῖου Απά 85 ἴο ΘΏΥΥ 
ἴθ. ΜΠ] τϑῖα ἃ οἰδδὴ ὅγεορ δῃᾷᾶ οἰδδαύαηοα οὗ 1: {ῃ6 ρσοοά 
[Πϊηρθ ΜΏΙΟΝ ἃ Τ8 ῬΟβθθ58565 588}1} θῈ αἷβο {86 ῬΥ͂ΌρΡευίυ οἵ ὮΪ5 
[Πρη45, δηά [ῃ6 ροοάβ ψῃϊοἢ [ΠΟΥ ρόββθθ5 δῖ6 ἴο Ὀ6 Ἰοοκϑά 
ὈΡΟῺ 85 ἢϊ5. εγα [θη 15 [86 ρτορδὈΙ Πγ ἰδὲ [6 Ὀεδα-᾿ 
(α] δηα ΠΟ] μου] 6 βῇδγοεια [ἢ [ἢὴ6 Ὠομοῦχϑ ἢ οὗ [ῃ6 σἰδίθ 

ποΐ οἠΪγ ψιϊθοιῦί ᾿π͵στγ, θαΐ ἀνθ ἴο {μεῖγ τηυίπαὶ δαἀναηίαρθ 9 
Τῆδν ᾿πἀθοα ψῆο οονεί δηᾶ ἄδϑισα [6 ΠΟΠΟΙ͵Β δΔη6 ΟἸΠΟΘ5 

Ϊὴ ἃ δίαίϊθ ἔοσ [86 βαῖκε οὗ [με 1Ιρουῖγ ἘΠΘΓΘΌΥ ρίνθῃ ἤθη ἴο 
ΘΙΏΡ6ΖΖΙ6 [ῃ6 ρα]. τηοηδΥ5, ἰο ἄθα] νἱοϊθη!]ν ΟΥ̓ ἘΠΕῚ Κ]]ον- 
οὔδαΐασαβ, δΔηα ἴο ᾿αίζθῃ ἴῃ [ΌΧΌΓΥ {Πθυάβοῖναϑ, ΤΥ Μ}0Ο611 ὈΕ 
τορι θα ἃ5 απ͵]π5ὲ δά γ᾽] δηοιια Ῥουβοηβ ᾿ποδρα]6 οὗ ΒΔΙΙΤΠΟΗΥ͂ 
ΜΠ ομα δηοίμου. Βαϊ 1 ἃ τῆδῃ ἀδϑίγε ἴο ονίδιῃ 656 561 
5816 ΠΟΠΟΙΙΒ 1η ΟΥ͂ΘΙ (ῃδΐ, Ῥεϊὴρ Ὠἰη56 1 δεουῦγα δραϊηδβί 
ψτοηρ- οἰ πρ, μ6 πλᾶΥ ΡῈ 4016 ἴο δβϑϑιϑέ [815 Ππ|εηαᾶς ἴῃ Μηδὲ 15- 
ΤΙρηϊ, δά, ταϊβεά ἴο ΒΙρῇ ροβίοη,, ΤΔΥ 5580 ἴο σΟΏ ΕΓ ΒΟΠῚ6 
Ὀ]Θσϑίηρ οἡ {ῃ6 Ἰαηα οὗ 15 ίμετβ, δὶ 15 ἴΏθτα ἴο ὨΙΠ θυ ὨΙμῚ 

ἴτοιη ΜΟΥ ΚΙηρ ἴῃ ΠδΟΩΥ ΜΠ Θοη6 οΟἴμαΙ οὗ ἃ {1 β5ρι:π}Ὁ 
ὙΜ11 δ, ψί τὴς ““Ῥεδαῦα] δηα ΠΟΡ]6᾽" δἱ ἢ15 5146, ΡῈ 1655 
δ ΌΪ6 ἰο 8δ14 ἢϊ5 πο ηβ Οὐ Ψ1] Ὠ15 ῬΡον Ὶ ἴο Ὀθηθῆΐ [6 σοηλ- 
ταν ὈῈ 5ῃοτγίςηρα Ῥεοδιβα ἴῃ 6 ἤονθυ οὗ {παΐ σΟΙΩΓΔΙΙΠΙΥ͂ ΔΓῸῈ 
[Θ]]ον- ουκοῦς ἴῃ ἰμαΐ πους ὙΝΏΥ, ὄνθὴ ἴῃ ἴῃ οοηίεϑδίθ οὗ 
[86 φαιηθδ 1 15 ορνίουβ ἰῃμδΐ 1 1 γεσα ροββι]6 ἰοσ [86 βἰοαίαβί 
σοτηθαίδῃϊβ ἴο σου η6 ἀρϑίηβί [Π6 ψνϑαϊοϑί, [ῃ6 σμοόβεη απ 
ΜΟΙ] σοπλα ΟΥ̓ νἱοΐοιβ ἢ ΘΥΟΥΥ Ὀοαΐ, δηα- Του] ΟΔΥΓΥ ΟἿ 41] 

᾿ἼΠ6 ρηΖε5. ΤῊΙ5 1ηἀερα 15 ἀραϊηδί [86 τὰ]65 οὗ [Π6 δοῖμϑ] δυθδ ; 
Ὀαΐ ἴῃ 1Π6 Πε]α οὗ ρο] 05, ἤετα [ἢ 6 Ὀδδα 1] δΔηα σροοά Πο]ά 
ΘΙΠΊΡΟΓΥ, δα {Πετα 15 Πουρς ἴο ΒΙΠἀ6Γ ΔηΥ ΠοΌτα σοιμἰηϊηρ ΜΠ 
ὙΥ ΠΟΙΠΊΒΟΘΥΘΥ ἃ ΤΏ8 ΠΠΔΥ σἤοοβα ἴο Ὀεηρῆί [Π6 5ἰδίε, 1 ψ1}} 6 ἃ 
οἰθαῦ ρϑίῃ, Μ01}] 1 Ποῖ, ΟΥ ΔΩΥ͂ Ο6 δηραρεα 1ὴ ϑἰαίβ δῆ 5 ἴο 
ῃηϑῖα [Π6 Ὀεϑί τἤθῃ 15 {ΠἸδηα5, ΠΟΥ ΌΥ μῈ Μ1]1 Πηα ῥδιΐηουβ 
ΔΩ σο- ΟΡ γδίουβ 1Π 15 81Π|5 ἰηϑίθδα οὗ τῖναὶβ δῃᾷα δηϊαροη ϑίβ ἢ 
Απα 1Π15 δἷ Ἰθαϑί 15 ΟὈν]Ουβ : [ἢ οδ56 οὗἉ [ὈΧΕΙρΡ ΜΑΓ ἃ Τά 11] 
ὨΘΘΑ 411165, Βαϊ 411 [τς τῆοσα 1 ἴῃ [ῃ6 τϑῆϊκθ Ορροβϑά ἴο δ11ὴ 
5Πῃου] 5ἰδῃηά [86 ἥονεσ οὗ [ῃ6 βῃθίηγὃ Μοζβϑονει, ἴμοβα ψο 
816 ὙΠΠ]Πηρ ἴο Βρῃΐ γοῦγ δ 165 τί Ὀ6 Κἰμάϊν ἀθα] ψἹἢ, [Πδΐ 

1 εἰ Απᾶ [6 οΕἤο65.᾽ 2. .ᾺΚ5 δύοἤοη," ΟΥ̓“ Γαϊθθᾶ ἰο ταΐθ.᾿" 
8. Ταῖς, “188 Ῥβδαθ! ἀπά ροοά.᾿ 
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βθοΟάν11 τλδὺ αυΐϊοκθη ἴο δας μυβίαβια ; δηα οὔ ροοά τηδῃ ὦ [5 
Ὀεξίίευ ψουῃ γοῦγ ὈῬεηεπίίηρ (ἤδη ἃ ἄοζρῃ Κῆδνεϑ, ϑίηοθ ἃ 
{π||6 ἰηηεθ5 ροθα ἃ ἰοῃρ ΜᾺῪ ἢ τῃ6 ροοά, πὶ νι τῃς6 
Ῥᾷ586 [Π6 τηοτξ γοι ρῖνα [μϑῖὰ [Π6 τηοτα [Π6ΥῪ δϑὶς [ου. 

5Ὸ ΚΕ6Ρ ἃ ροοα ἢραιΐ, ΟΥτορθα 5; ΟὨΪΥ ΤΕΥ ἴο ὈξΟΟΙΩ6 
βοοά γουγβοῖί, ἀπ θη γοὰ Βᾶγα αἰϊαϊηεά, 5εῖ ἴο γοῦν δαμά 
ἴο σαρίυτα (ῃς θαδαίι]! δημα ροοά. Ῥεεῆδρ5 1 τΔῪ Ὀ6 8Δ0ς ίο 
σῖνε γοὰ βοῃὴθ ΠΕΡ ἴῃ {πὶ5 αιοβϑί, θδίηρ τυ 561 δὴ δᾶδρὶ ἴῃ 
Τιονεβ ἰοτθ3 Νὸο τηδίζει ψπὸ ἰΐ 15 [Ὁ ΠΟΙ ΤΩΥ̓ Πεαῖΐ 15 
αἤδιηθ ; ἰῇ δὴ 1ηϑίϑηϊ ΠΥ ΏΟΪΘ 501] 15 δαρὸῚ ἴο ἰϑὰρ ἰοτίῃ. 
ὙΠ νεβοιλθησοα 1 ϑρεεα ἴο [δες τλϑιῖς. Ϊ, ψῃηοῸ ἴον, ἀοιηδμα 
ἴο ὈΘ8 Ἰονεά ἀρβϑῖῃ ; {15 ἄδϑισα ἴῃ τ16 πλυδὶ 6. πηοὶ ΕΥ̓ σοπηΐου 
ἄδϑιγα 1 Ὠϊτὴ ; (15 {Π|τγϑῖ ΓΟ ἢ15 Βοοι ει ῦ ὈΥ {Π|τϑ8 ΤοοΙ ργοοδὶ ΤΟΥ 
Τ1η6. Αμπά 1686 ψ1] Ὀ6 γοῦν Ὠξεδαβ αἷ5ο, 1 1Ι͂Ὑ6566,  ΏΘΏΕΥΕΥ 
γου δ΄6 561Ζβα σι Ἰομρίηρ ἴο οσοπίτδοϊ ἃ ΘΠ ἢ1ρΡ. 90 ποῦ 

᾿ δΙ46 ἔτοῖὴ 1η6, ΤΠεταίοσε, μοχὴ γοῖ που] οἤοοβα δἃ5 ἃ ΠΊΘηά, 
51η06, ΟὙΙηρ ἴο ἴῃ68 ρϑίηϑ 1 ἴακε ἴο ρίξαβαε πίη ψῆο ρ6α565 
Ιη6, 1 81 ῃοΐ αἰϊορείμεσ πηνειβεα, 1 δηου, ἴῃ 1ῃ6 δτί οἵ οδίοῃ- 
ἴῃς τηθη.8 

Οττοῦθαϊα5. τορ]Εα ; ὙνΉγ, {Π656 αἵ ἰῃΠ6 νεῖν ἰδϑϑοηβ οὗ 
1ηϑἰγιοίίοη, Θοοίαΐθβ, ἴΟσ ὨΙΟἢ 1 μᾶνα Ῥθθη Ἰοηρ διμιτβϑί, δηᾶ 
[ῃ6 τογα ῬΑ ΠΟΙ Π]ΔΥΥ 11 [ἢ15 θα πγ6 Ἰονθβ ἰογα ν}1}} ΘΔ Ὁ]6 τὴ6 
ἴο σαρίαχε ποθ6 Ο αἴ ροοα οἵ 808] δηᾶ ἰῆοβθε ὕὴο 816 
Ῥεδαθα] οἵ Ρεβοῃ. : 

δα. ΝΆΥ, ΠΟῪ 1 ψαγ γοῦ, ΟΥΠΟΡΌΪ5, 10 15 ποῖ ψ]Πη [ἢ 6 
Ῥτονίησε οὗ ΤΥ 50ῖθῆσα ἴο παῖα [Π6 Ὀεδαθα] εηάτπιγα ἢ ἢΟ 
νου α ἰᾶΥ παπᾶς ἀροη με. Απα ἰπδΐ 15 ΨΥ τξη Πεα ΠΌΤ 
ΘΟΥ]Α, 1 δὰ ρειϑαδαβθα, θεοδιϑα 50η6 Ἰαϊἃ πα ἀθ. ἀροη (Παῖ ; 
Ραΐ [ῃ6 δίτθηβ χεῖρ ἀϊβοσγθης---ῃ ον ἰδ πα 5. οα ποροάν, Ραΐ 

᾿ ρα Δίαυ οἵ δῃηά ἙἽμαηίδα {ΠΕ Ὶ} 50.6115 1ὰ [6 6815 οἵ 811 ; δῃᾷᾶ (ἢετε- 
ἴογο, 1 15 5414, 411 ξῃ επαπγζεα ἴο ᾿ἰσδίδη, δηα εσα σματιηθδά. 

(γί. Ἱ ῬΙΌΙΏΙ156 1 ΜΠ] πού Ὁ ν]οϊθηΐ ἢδηα5. Ο 8ΔὴΥ ; (ἢετε- 
ἴοτβ, 1 γοι βᾶγα δῃὴγ βροοά ἄδνυϊοθ ἴοσ ψίπηΐηρ πος, ᾿ηϑίσιοί 
γοῦ ΡΌΡΙ. 

1 Οἵ, “188 Ῥεϑί, ἰπουρἢ ἔδνν, αὐτῷ Ῥείζεσ ψοσυί γοῦῦ Ὀεηθῆβίίηρ ἤθη [88 
ΤΏΘΗΥ Ὀδ56.᾿" 

2. ἐ«Αἢ δίδουν ἰῇ τηϑίζοτα οὗ ἴον, (ΟΕ, ΡΙαῖ, ϑδγηεῤ. 177 Ὁ ; δῃηᾶ ὈβΙοΥν, 
δγηῤ. νἱἱ. 2. 

8. 566. Ῥεΐονν, 11]. χὶ, 7; οἷ Ρίαί. ϑδοῤᾷ. 59; ΝΎ. Μαίί. ἵν. το, ἁλιεῖς 
ἀνθρώπων. 
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δε, ΑὨΑ 1 [Π616 15 ἴο Ὀ6 πο ἰαυίηρ' οἡ οὗ (ῃς μαηῃᾶβ, [Π6γ6 
τὲ θ6 ὯΟ Δρρὶϊοδίίοῃ οἰ 6 οὗ [86 ΠΡ5; 15 10 ἀρτϑϑᾶ 9 

(γί. Νο, ὯΟΥ δρρ)οδίίοη οὗ [ἴῃς 105 ἴο ΔηΥ͂ ομΘ----2οΖ 
Ῥδδαίπι!, 

ϑϑζ. ὅ686 ΠΟΥ͂  γοι σδηηοῖ ΟΡΕη γοῦ του ἢ σου ϑοα 
ἸοΚ|685. αἱΐεταησθ. Βαδαΐ 50 Εδι5 ἢῸ 5800} ΘΙ, ΠΟΥΘΥΟΥ 
ΘΔΡΘΙΥ [Π6 ὉΡῚΡ ΠλΔῪ ᾿ηνῖζα 1ζ, τηδκίηρ θα ογα βοὴ ΠΌΔ ΠΥ οὗ 
501] τηπδί τδηὶς [πθῖὰ ψ τ (6 Ὀδδαια!. 

(γί, Βε οἵ ροοά οἤδουῦ ἴδῃ ; ἰδὲ τῆς σοιηρδοί 5ἰδηά {ππ5 : 
“ ΚΊ 5565 [οὐ ἴῃς. Ὀδδαῦπι,, δπα ἔοσ {πΠῸ ροοά ἃ σταίῃ οὐ [κ15565." 
50 ΠΟΥ͂ [ΘΔΟἢ ι.5 (ἢ6 ατί οὗ οσαἰοπίηρ [6 65. 

δός, ὟΝΕΙ] τῃθη, θη γόο ψίϑῆ ἴο ΨῚῺὴ 50ΠῚ6 ΟΠΘΒ 
αἰδοιίοη, γοὰ 1] 411ὁ τὴθς ἴο ἰοᾶρβα [ἴῃΐουγηδίίοη δρδίηβϑί 
γοι ἴο δε εἤξοι ἰμαΐ γοιι δάμη τὰ δηᾶ ἄδϑίτα ἴο Ὀ6. 15 
(ἰοηᾶΡ 

Ογί. Τιοάρα τῃς ᾿ἱπαϊοϊμλεηΐ, πιὰ 811 ΤΥ ἤρθαῦί. 1 ΘΎΕΙ 
ρα οἵ ΔῃηΥ οὔβ ψῆο Παεαιβα ἢϊ5 Δ ΓΕΘΓ5. 

δός ΑΠΑΊΓῚ δαά ἴο {πε ἱπαϊοίτηθηΐ {86 Βα Υ οἤατρο (ῃδὶ 
ΓΠΥΟῸΡῊ νοῦ Δαγλ ΓΟ γοι αῖα6 ΚΙΠΑ͂ΙΥ ἀἸσροβαθα ἰοναγᾶϑβ ΠΙ1ὴ, 
γοῖ Μ011 μοί 66] 1 δῖὴ ἰδκίηρ' ΔΊΑΥ ὙΟΌ ΟΠδύδοίου ἢ 

(γί. ΝὮΥ, ὯΟ ; [ὉΥ τηγβεῖ 1 Κηον ἃ Κιηάϊν [66] ]Ὡρ᾽ ΒΡ ηρ5 
ἋΡ [ἴῃ ΤΩΥ Ὠθατΐὶ τοναγβ ΔΩΥ͂ ΟΩΘ ὙΠΏΟΠΙ 1 σοηοοδίνε ἰο Ὀ6 
Κιηα!]γ ἀϊθροβεά ἴο τηδ6. 

96. ΑἹ] [8151 584] [66] διῃρονεσγαά ἴο 580 δοιι γοὰ ἴο [Πο568 
ΜΏΟΒ6 [ΠἸΘΉἀ5}1Ρ γοι 56 εῖ, δηᾶ 1 οδϑῇ ῥιομλῖθδα ἔτ ΠῚ ΒΕΙΡ ; 
ΟὨΪΥ [ἢ 616 15 ἃ σοιῃρυΥθθηβῖνα 277. ἰο Ὀ6 σοῃβιοτϑᾶ : 2. γοὰ ψ1}]} 
ΓΙΤΓΠΟΥ ΔΟΓΠΟΥ͂ΒΒ τὴ6 ἴο 880 ἰῃαΐ γοῖ δῖα ἀδνοίθα ἴο γουγ 
ἔπΠθηα5 ; [πδ΄ ΠὨοϊΠΪηρ οῖνε 5 γὸοῖ! 50 ΤΠ ΠΟἢ ἸΟΥ͂ 85 ἃ ροοά Π]οηά ; 
{παι γοι ῥ48 γουτβθὶξ μῸ 1655 οἡ [26 ἥπε ἀδξάς οἵ ἴῃοβα γοιι 
ἴονε ἴδῃ οἡ γοι Οὐ; Δη64 Οοἡ {ΠΕῚῚ ροοά {Πϊηρθ ΘΠ 4} 
ΜΠ γοῦ ΟΝ ; {παῤ γο] ΠΕΥΘΥ ΜΕΔΙΥ οὗ ρΙοιπρ δηα Ρ]δηηίηρ 
ἴο ῬΙΌσΌΓΘ [61 ἃ ΥἹΟῚ Βαγνεβί οἵ [ῃ6 βγη ; δηᾷ ᾿αϑίϊγ, (Πα 
γοῖ πᾶνε ἀἰϊἰβοονεῖεα ἃ τηδη᾿β5 νἰσίαθ 15. ἴο Ἔχορὶ 15 Ἰοηαᾶϑ ἴῃ 
ἰππάηθθς δηα ἢ15 ἴοεϑ ἰῇ δμοϑυ γ. ΙΓ διὰ δι πμουϑθα ἐπτι5 
ἴο τοροτί οἵ γοῖι, 1 [1 γοῖι Μ}011 Πηα Π16 ἃ βϑυνι θα] 6 ἔθ ]]ον- 
᾿Ππηΐου 1ῃ [ῃ6 αποϑὶ οἵ [Ἰοηβ,  Π]Οἢ 15 [ῃ6 οσοπαπεδί οὐ ἰῃ6 
δοοά. 

(γί. ΝΥ [815 ΔΡΡΘΔ] ἴο τὴβ ἢ---Ἔ 1 γοῖι ἢδα ῃοΐ ἴγθε ρεῖ- 
ΤΑΙΘΘΙΟῺ ἴο 580 ἜΧϑοῦν ψῆδί γουῦ {{κ6 δου 116. 
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δός. Νο; (δαὶ 1 ἄδην, οὐ ἴῃ6 δυίπουν οὗ Αϑραβία 1 
ἢανα 1 ΠΌΠ. ΠΕΥ οὐῃ 1105. ““ἀοοά τηδίοῃτηδίζευβ," 5Πη6 5414 ἴο 
ΠΊ6, ““ΕΙΕ οἷανοῦ μδηᾶϑ δ σεσηθηίηρ 8Δ]]|Δησα5 Ὀεύνεθη ρΘΟΡΪδ, 
Ρτουςεα [6 σοοά 40411Π65 ἴΠδῪ νοποῃεα [οσ σγεῦα {ΓΒ ΠῚΠῪ 
τοροτίβα ; Ὀπὶ ἤθη 1 σαπια ἴο {ΠΕ ῚῚ (6ΠΠ1ηρ᾽ 1165, ΤΟΥ ΠΕΥ ῥδτΐ 
506 οοὔ]ά ποῖ σοτρ!τηθηΐ μθτ.2 ΤΏΡΘΙΓ ροοῦ ἀεϊπαβα ἀπρ65 
Θηαρα ὈΥ βαϊηρ δϑοῦ οἴμεγ δῃηᾷ {ῃ8 ρο- Ὀεύνεθηβ δἃ5. ΜῈ}}.᾽ 
Νον 1 τΥ561 8η} 50 ΠΥ ρουϑαδαθα οἵ {π6 (τα οἵ [ἢ15 ἴη4 1 
[66] 1 15 ποῖ ἴῃ ΙΑΥ͂ ΡΟΥ͂ΘῚ ἴο 580 Δρῃϊ [ἢ ὙΟΌΓ ῥγαῖβ6. ΜΏΙΟΝ 
1 οδῃηοί 580 ψι ἢ ἰτγαίῃ. 

Ογί. ἜφαΙν, ϑοογαίθϑ, γοὰ 816 ἃ ψοηᾶργα!ν ροοα Πθηά 
ἴο 1τη6--τ-ἰη 50 ΔΓ ἂβ 1 ἤανε ΔΩΥ τ δ Ὁ ΜΏΙΟΙ ΜΠ] ΘΠΌΠ|6. τὴβ 
ἴο ψίῃ ἃ [πἰοηά, γοῦ 1 ἰδμα τὴθ ἃ Βεὶρίηρ μδηᾷ, 1ἴ 5665 :; 
οἰμογνδα γοι ψου]α ταίθου ποῖ ἔουρα ΔΩΥ ὈΓΕΓΥ ΠοΟίΙΟΏ ἴῸΥ ΤΩΥ 
Ῥεηβῆῖί. 

δος. Βαΐ [61] τη, ον 51.411} 1 δϑϑὶϑί γοῖι Ῥεϑί, (Ὡ1ηκ γοὰῦ 
ΒΥ ρῥιαίβίηρ γοι [856 ]γ οὐ ὈΥ̓͂ ρεγβυδαϊηρ γοι ἴο ΠΥ ἴο Ὀ6 ἃ 
δορά τηδη} ΟΥ [Ὁ 1ἴ 15 ποῖ ρ]δίη ἴο γοιῦ [Π1|5, Ἰοοἱς δ [86 τηδίζευ 
ὈγΥ τῃ6 ἸΙσρῇξ οἵ βοπῆβ δχϑαρίθβ. 1 ψιβἢ ἴο ᾿ηἰτοάπος γοῖ ἴο ἃ 
ΒΗ ΡΟΜΏΘΥ, ΟΥ ἴο Πηᾶῖα Ὠἴπη γοῦν ἐτ6ηα : 1 Ὀερίῃ ΕΥ 5ἰηρίηρ 
ΥΟΙΓ ΡΓΔ1565 ἴο ἢϊπ ἔα βεὶν {Ππ|5, “Υου Μ1}} Ππα τ ἃ ροοά 
ῬΠΠοΣ ἢ ; 8 σδίομϑ δἱ ἴῃ6 ρῆτγββε, δηα βηςγιιϑίβ Ὦ15 5810 ἴο γοα, 
ψ ο ἢᾶγθ ΠΟ ΠΟΙΙΟη οἱ ραϊαϊηρ ἃ ν6 5561. Ὑνδΐ οδῇ γοῖ Ἔχρϑοΐ 
Ραΐ ἴο πηαῖκα ΒΡ τε οῖκ οὗ {6 οὐδ δηᾶ γοῦτβθὶῖ ἰοροίθου ἢ ΟΥ 
ΒΌΡΡΟΞΒΘ ὈΥ 5ΠΔ1|8Γ [8158 Δϑϑευ 05 1 δῇ ροιβαδαςδ [Π6 βίδία δἵ 
Ιατρε ἰο δηϊγυδί ΠΕ ἀοϑίηϊεθ ἴο γοι--- 8 τῆδῃ ΜΠ ἃ ΠηΘ 
ΘΘηἶπ5 ΤΟΥ σοτητηδη,)7 1 580, “ἃ Ῥγϑοι56α Ἰασγετ," “δ Ῥο ]οἱδῃ 
Ῥοτῃ,7 δηά 50 ἔρτῃ. Τῆς οὐδ αἴθ, [ῃβ βίαίβ. δῃμα γοῖ ΤηΔΥ͂ 
ΠΟΙ. ἴο 50Π168 ρυὶδέ πγουρἢ γοι. ΟΥ Ὗἴο ἰἀἶ δὴ 1ηϑίδῃοβ ΠΌΓΩ 
ΘνεΥγ αν 116. ΒΥ ΤΥ [Δἰβεῃοοᾶβ 1 ρείϑιδαβ βοὴβ ῥτιναΐα 
Ῥδίβοι ἰο δηἰτιϑὶ Π15. δἤδιγθ ἴο γοι ἃ5 “8 τε] σαγαία] δηά 
Ὀα5Ι 655-16 ρϑύβοη ΜΠ ἃ Πεδά ἴοσ βδοοηοσηγ." Ὑθθη ρα 
ἴο {πΠ6 ἰδϑ5ὲ σου] ποῖ σου δατγη ἰδίγα οη. Ῥου ΤᾺ]ΠΟΙ5, Δη4 

1. Αϑραϑβίβ, ἀδυρῃῖοσ οὗ Αχίοομαβ, οὐ Μιβίαβ. 5868 Ῥείον, Ξθοϑι. Π. τ; 

ΡΙαι. “ερεχ. 535 Ἑ:; Αεββοῦ. βοογαῖ. ἂρ. Οἷς. ἠδ ἤηυερέ. Ἰ. ΧΧΧΙ. 1. 5668 
Αατοίο, .Ζ. (. νὶ. 132 ἴ0]]. ; (ορεῖ, .0γ05, χε. 

2 Βρδάϊηρ οὐκ ἐθέλειν ἐπαινεῖν, οὐ 1ἴ οὐκ ὠφελεῖν ἐπαινούσας ΜΙᾺ Καὶ ΠΟΙ 
τας, ““ οοὔ τηρίοβηλαίζουβ, 586 ἰοϊά τὴθ, αν ἰο σορϑαϊ]ὲ ἐτατ ἤδη ταροτί- 

ἴῃ ρ᾽ ΤἈΥΟΌΓΘΌΙΪΥ οἵ ΔΗΥ͂ οπα: ἤθη ἱπᾶάββα [ΠΘΥ ΑΥ6 ἰΘΥΤΙΌΙΥ οΟΙθνεσ αἱ ὈΓΏΡΊΩΡ' 
ρϑορῖβ ἱορϑίδβεγ: ΜΏθγααβ ἴα 158 Ἠδίίζεγειβ ἄο πὸ βοοά ; {πεῖν ἄπρθβ,᾽᾿ εἴο. 

ι 
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" 

ΘΗ. ΨΊ1. ὃ τ, 2 

[ῃῆ6 ἤρττγα γοὰ οἰ τ Ιου ΝΟ, ΤΥ ἄφδδι [πο ηα, [ΠΈΓῸ 15 
Ρυαϊ ομδ τοϑᾶ, π6 ϑῃοσγίεϑί, ϑαΐεϑί, θεϑί, δῃ 10 15 ΒΙΠΏΡΙΥ [15 : 
7ῳ τυλαΐξοθθεγ γοῖς (ἰδεῖγε 0 ὅς Φεϊφόγιφαῖ σοοά, φημαδαυοι7 10. ὅδ 
φορά. ἘῸρΥ οὗ 8]1 {[πΠ6 νἱτίιθϑ Ὡδιη8 16 δηοηρ τῇδ, σΟὨΒΙΑ͂ΘΙ, 
Δα γοὰ ΜΠ] Πηα {πεγῈ 15 ποῦ ομς Ῥαΐ ΤὩΔΥῪ 6 ἱπογθαβϑα ὈῪ 
Ἰεαῦηηρ 8η4 ρῥγδοίίοθ, ἘῸΐ ΤΥ ρατ ἴῃς, ΟΠ ΟΡ 115, {Π 656 δῖα 
[πΠ6 ῬΠΏΊΟΙΡΙ65. οο ΜψὨῖοῃ τα ουρῇξ ἴο ρὸ 8Δ- ̓πυἐηρ ; αὶ 1 γοῦ 

, ἴδ 6 ἃ αἰ γθηΐ νον, 1 δ. 811 αἰζθηθ οι, ρ]6 856 ᾿πϑίταςί 116. 
ΤΏφη Οπίοραΐα5: ΝαΥ, ϑοογαῖθϑ, 1 5βοι]α ΡῈ δϑῃδιηθα ἴο 

ΘΆΙΏΒΑΥ δύ γοι ἤδνα 5814 : 11 α]4, τὸ νου] πο ΠῈΥ 6 ἃ 
ΠΟΌΪΘ οἰαίθιηθηΐ ΠΟΥ ἃ {τπ6.} : ᾿ 

γιΙ.--- Εὸ δά ἔνο ψαῦβ οὐ ἄδδιηρ ψ ἢ ἰῃ6 ἀπ Ποῦ 165. οὗ 
Ὦϊ5 ΠΠΘΠα5 : ψΏΕΓΕ Ἰρῃμοσδησε ψὰ5 {86 σϑῖι56, 86 ἰπ|6α ἴο τηξεῖ 
[π6 ἰτοῦῦ]α ΟΥ̓ ἃ ἄοβε οὗ σοϊζτηοη 56ῆ86 ; οΟὐὁἨἁ ΘΙ ψαηΐ δηᾶ 
ΡΟνΕΥΥ σεῖα ἴο ὈΙδηηθ, ΟΥ̓ Ιθϑϑοηϊηρ ἰπθηὶ {πᾶ ἴΠ6Υ 5ποι]α 
δι55151 ΟἿΘ δῃοίῃου δοσογαάϊηρ ἰο {ΠΕ ῚΓ ΔΌΙΠΠΥ ; δηα ΒΕΓ 1 ΤΑΥ͂ 
τη ητΠ]0η οοτίδιη ἱποϊάθηϊα ΜΏΙΟ, οοοιτο ΜΠ ΤΥ ΟΥ̓ 
Κηοσίεάρε. 3 Ἡὸον, ἴου ᾿ῃϑίδῃοθ, 6 σμαποεάᾶ ἀροη Ατιβίδιο μα 
γΘΔΓΙρ [6 ἸοοῖΚ οὗ οὴε ψῆο 5! εγεά τότ ἃ Πί οἵ [6 “5.116 5, 
Δη6 {ππ|5 δοοοβίθα Πίτη. 

δός. οι ϑδεὴ ἴο ᾶγθ βδοΐὴθβ ΤΟῸΡ]6 οἢ γοῦγ τΩ]1Πη6, 
Ατιβίδιομαβ; 1 50, γοῖ β5ῃοι]α σῆδτα 1ὁ σι γουῦ Ε]θηάβ. 
Ῥεαρ5 ἰορείμοσ τὰ τηϊρῃξ ἸΙρῃίθη (6 μεῖρῃξ οὗ 1 ἃ 
{|1|6. 

Ατβίϑτομ 5. ΔΩΒΜΕΙΘΩ͂ : 65, ϑοοζδίθϑθ, 1 8ῃ1 ἴῃ 50 γῈ ϑίσδιῖβ 
Ἰπαἀβθ. ΕΟ δίπος (ῃ6 ρα ϑδΠ|68 ἀβδοϊαγβα [561 ἴῃ [ῃ6 
οἰἵγ,3 ψΒδΐ ψ ἢ [86 ταΒἢ οὗ ρβορὶς ἴο Ῥίγδδθιβ, δηᾶ [6 ὙΠ Ο]6- 
͵5816 ὈΔηΙΒΏΙηθηΐθ, 1 ἤᾶνα Ῥεδθὴ [81ΠῪ δὲ {Π6 ΤΏΘΙΟΥ Οὗ ΤῺῪ 
ῬΟΟΙ ἀεβεγίθα ἔδιηδ]6 χοἰ δῦνθθ ϑιβίθυβ, ὨΙΘοθθ, σου βίη5, {ΠῸῪ 
ἤδνβ 411} οοιηβ Ποοϊκίηρ ἴο τη8 ἔοσ ργοϊβοοῃ. 1[ ᾶγνθ ἰουτίθεῃ 
[θα - οσ 5015, 1 [61}} γοι, ΠΠΑ͂ΘΓ ΤᾺΥ 5ἰηρῖα τοοῦ, δηἃ ἤΟΝ 
816 ὰ ἴο ᾿ίνεῦϑπσ γγὲ σδῇ ρεῖ ποίῃίηρ οὗ οὗ (ῃς 5011---ἰηδὲ 
5. ἰὴ [ἢ6 Βαηᾶβ οἵ [Π6 δηριΩῦ ; ποθῃϊηρ ἔΟΙ ΤΩΥ͂ ΒΟΙΙΒ56 
ῬΙΌΡΕΓΙΥ, ἴου ἴΠαγα 15. ΘΟΘΥΟΘΙΥ ἃ. ᾿νἱπρ 508] Ἰοῦς τη τῃς οἷν ; 
ΤΥ [πτηϊϊυτα ἢ ἢῸ ΟἿΘ Μη] ὈΌΥ ἰξ ; ΤΩΟΠΘΥ ἢ ΠΕῈΓ6 15 ΠΟΏΘ 
ἴο θ6 Ὀοιτονεά---νοῦ γοῦ]α μαννα ἃ Ὀείζου οἤδηςσα ἰοὸ Πηπα [ἢ 

1 καλὰ. . ἀληθῆ. 2. 3866 ΤΥΘΏΒ. νο]. 1. Βικαίοῃ, Ρ. ἰχχν]], 
85. 2,6. σήγοῶ 404-403 Β.6, 866 27211. 11. ἵν, (Ττβϑῃβ. νοΐ. 1. Ῥ. 65 ἴο]].}. 
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Ὧν Ἰοοκίῃρ ἔου ἴξ οὐ [86 τοδά ἐῃδηῃ ἴο θούτον ἰ τότ ἃ ὈΘΏΪΚΘΥ. 
65, ϑοοζαίθϑ, ἴο δίδηῃα ὈΥ δῃηα 566. οπμδβ τονε α16 οὗ 
ΠΌΏΡΘΙ 15 Βατα ᾿ηαεεά, δηᾶ γεῖ ἴο [δεά 850 ΙὩΔΩΥ δ΄ 510} ἃ 
ῬΙΏΘ ΠΡΟΘ51016. 

Αἴ ἢ Βδά ἸΙϑσίδθβηβα ἴο [ῃ6 βίου, ϑοοζαίθϑ δϑικεαᾶ : ΗΝ 
σοΙηθδ5 1 ἰμαὶ (θγδηοη,ΐ ΜΠ 50. ΤΔΩΥ πιουίῃ5 ἴο δε, ποί 
ΟὨΪΥ οσοηίτίνοα ἴο ΓΒ ἢ Ὠἰμβ ΙΓ δηᾶ θεὰ ἢ [ῃ6 Ὠδοδ5- 
5ΔΤ16 5. Οὗ 116, Ῥαΐ ἴο το ]156. 4 δηἀβθοηβ ΘῈ ΓΡ]Ὲ5, 151 γοι 
Ῥεῖηρ ἴῃ {|6 ρΠρῃΐ 3 ἀγα αἴταια γοῖ ΜΠ] οὐδ δηᾶ 41] ρεγβῃ οἵ 
δίδυνϑί ἢ ἕο πδηΐ οἵ [Π 6 Ὠθοθϑϑα 165 οἱ ΠΠ|ὸὉ 

“22,2. ΥΏγ, Ὀ]6955 γοῦγ 508], ἄο γοι ἢοΐ 5866 ἢ6 85 ΟἿΪγ 
5'αγεϑ δῃηᾷ 1 μάνα [γε θ- Όση 5οι]5 ἴο [δε Ὁ 

δός. Απα ψΏΙΟΠ Θῃου]α νοῦ 580 εγα [ῃ6 Ὀείίεγ Πυμπηδῃ 
Ῥεοίηρϑ, {Π6 ἔγβο- Όσ ΤΠ] 6 5 οὗ γΟυ ΠΟΌΘΘ ΠΟ] οὐ (ΘΙ ΠΟ 5 
βίαγεϑϑ 

41,,γ. ΤΕ ἴδε βοι]β πηᾶθγ ταῦ τοοῦ ψποῖῦΐ ἃ ἀουθί. 
δός. [5 1 ποῖ ἃ βῆϑιηρ, [ἤφη, (Πδὲ ἢ6 ψ ἢ δ15. ὈδβΘῚ [ΟΙΙκ 

ἴο Ῥδοῖὶς μιὰ 5ῃου!α Ὀ6 1 ΘΑΒΥ οἰτοιμηβίδησθϑ, 16 γοῦ ἂδπά 
γΟΌΓ ἴα ΘΌΡΟΥΙΟΥ ΠΟΌΒΘ ΠΟΙ ἀγα τη αἸΠΠΟΌΠ]1165 ἢ 

“44“»ς. Το Ῥὲ 516 1ἴ 15, ἤθη ἣξ ἢδ5 ΟἿΪγ ἃ βεΐῖ οἵ ῃδηάι- 
οὐα ἔβταθη ἴὸ [εε, δηά 1 τὴν ΠΡογα]]γ- εἀποαίοα ΠΟΘ ΒΕΠΟΙα, 

δός. αὶ 15. 8 δδπαϊογαϑιηδη "δ 0065 ποΐ [ἴῃ6 (θ 
ΔΡΡΟΙΥ ἴο 811] ψῆὴο οδῇ τί ΔὴΥ δοῖί οἱ υϑϑ] ρτοάποϊς οὐ 
σοΙηοα ἶν ὃ 

“44»,ς. (ογίδιηϊν. 
δός. ΒΑΙΪΘΥ͂ Τ,6 8] 15 ἃ τι56{1] ργοάᾳοῖ, 15 1 ηοῦ ἢ 

“417. ῬΥδ- ΘΙ ΠΘΠΕΙΥ 50. 
δός. Απηᾷ ἰοανθβ οἱ Ὀγεδα "Ὁ 
“41»γ. Νὸο 1685. : 
δος. ὟΝ ΕἾ], δρᾶ ψῇδΐ ἄο γοῖ! 580 ἴο οἱοαῖςβ ῸΓ πῆθη δηᾷ ἴῸΎ 

ΜΟΠΊΘη---[Ἀ 165, ΤηΔ 1165, γοϑίβ ἢ 5 
“41»γ. 45, [6 Υ ἂῇα 811 ΒΙρὮΪΥ πιεῖ] σοϊῃτηοα! 1685. 
͵δο6. ΤΏΘΩ γοὰγ ΠΟ ΒΘ ΠΟΙ ἄο ποῖ ΚΠΟΝ ΠΟΥ ἴο τηδῖκα ΔῊΥ 

οὗ [6568 Ὁ 
“4... Οη {86 σοπίτγατυ, 1 Ὀθ6Ιονε ΤΠΕΥ σδῃ τηδῖζα [Π 6 ΠῚ 8]]. 

1 ΑὮἢ ιηρίουου οὗ ἸδΟΌΥ, ΔΡῬΑΥ͂ ΒΓ, ἢ ἃ ρυϑῃα 50816. - 
2. Τιῖ. “ὙΠ γο27, Ἰαῦθα ΤΆΤΩΙ͂Κ ἰο ἔδεα,᾿ 1[Ϊ,, Θιλάογέ νου πκ6 ἴο τοϑδά 

σὺ δὲ ὀλίγους, ““γοι! ὙΠ γΟΙΙ 5112}}1 ΓΆΥΆΠ]ν.᾿ἢ 
3 ἘῸΥ [{ἢ696 ἀτίίοἷἶθϑ οἱ ἄγθος 5βεα δοκοῦ 5 Ολαγίοζες, Εἶχο. ἱ. ἴο 56. χὶ, “Ὄγροϑ.᾿ἢ 
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δος. ΓΘ γοὰ 816 ποῖ δαία ἰῃδΐ ΟΥ̓ τηϑδῆβ οἵ [Π6 
τηδηπίαοϊασε οὐ οὔθ. οἵ μεθα. αἷοῃε ---- ῃἰ8 διε τη68] 
βίου ---- Ναιυβιογάθο ̓  ἢοΐ ΟὨΪΥ τηϑιἠίαϊηθ ΠΙτη56 1 δηα Ὦ15 
ἀομιδϑίιοβ, Ὀὰΐ ΤΊΔΩΥ͂ Οἷρ8 Δη6 οδί]α Ὀεϑίάθϑ, δηα τθα}1565 
ΒΊΟ ἰαῖρα ῥτυοῆϊβ ἰδ μΒῈ [τεσαθηίν σοπίθιῖε5. ἴο τῆς 
δίαίθ ῬθῃθγοΪθησθ5 ; 2 ΜΜΏΠ6 ἴῃοτα ἰ5 Ογγᾶραβ, δραίη, ΨΜΏΟ, 
οἷὐ οὗ ἃ Ῥτγεδαᾶ ἰδοίουν, τοῦθ ἴδῃ πηδίηΐδιηθ ἢ6 ψΏΟΙΪῈ οἱ 
15 Θϑίϑ 5 ηγεηΐ, δα Ἰγ85 ἴῃ {16 140 οὗ Ἰυχυτν ; δηα Ἰ)έμηθαβ 
οἵ (οἰ γίαβ. ρεῖβ. ἃ ᾿ἰνεποοά οἷὖ οἵ ἃ οἱοαὶς Ὀιιβίμθθθ, δηά 
Μροηοη 85 ἃ τηϑηςδ- δ Ἰτοσ, Δηα 50, ἀρϑῖῃ, τηοσο ἴδῃ 8] 

6 Μερδιίδῃβ ὃ. ὉῪ [6 τρδίκίηρ οὗἉ νβϑίϑ8. 
41»γ. ΒΙ655 τη6, γεβ' ὙΤμον Πᾶνα ροί ἃ εξ οἵ ᾿δγβδγιδῃ 

[Ἐ]]οσθ, βοτ [ΠΕΥ ρυτοῆαθα δπᾶ ἴκθθρ, ἰο τηδηπίδοίασε ὈΥ͂ 
[οτοβα ἸδΟΌ Δίου ἰδία [6] ἴδμου. ΜῈΥ Κιμϑνοσηβῃ, 1 
ΠΘΘα ηοΐ [6}] γοι, δίθ ἤεα-θόση 1461165. 

δός, ΤΏΘΩ, οὐ τῆς στουηᾷ μα Π6Ὺ τὰ ΓΕ - θόσ δηᾶ γΟῸΓ 
ἰπηϑυόσηθη, γοὺ (Ὠϊηἰς {παι {ΠΕΥ οὐρῃξ ἰο ἄο ποίμιηρ Ὀύὺὶ 
εδὶ δηαᾶ βθβερ᾽ ΟΥ̓ ἰ5 1 γουγ οριηΐοῃ πῇ ρεορίθ ψῆο [ἴνε 
ἴῃὴ [ῃ15 ψαν--- 5ρθαῖς οἵ ἔτεα - Ὀοσῃ Ῥθορὶς ἴῃ ροηογα----ἰθδά 
ὨΔΡΡΙΘΙ ᾿1γε5, δηα δῖα τῆοσα ἴο 6 σοῃρταία]αίθά, [Πδὴ [ῃοβ8ε 
0 οἵγε {ΠΕ {{ὴ6 δηά δἰβηίίοη ἴο 5 ἢ 5611] ατίϑ οἵ 1|ὸ 
ἃ5 [ΠΕΥ͂ 816 5116 ἰὴ Ρ [5 {Π15. ψῇῆδί γοῖὶ 5866 1ῃ (ἢ ΜΟΙ]Ω͂, 
[Πδΐ οσ 1ῃ8 ραχροβα οἱ ᾿ἰβαύῃϊηρ δὲ 1 15. ΜῈ]1 ἴο Καον,, δηά 
οὗ τϑοο]]θοῦηρ [6 ἸΘ550η5 ἰδαρῃϊ, ΟΥἨ ΜΙ ἃ νΊθν ἴο Ὠβϑ ἢ δηά 
ΒΕ ΓΘ ΡΤ οἵ ὈΟΟΥ, ΟΥ ῸΥ [6 58 κε οὐ δοαυτηρ Δ Πα ῬΙΕΒΟυ Ωρ 
411 [Πα σῖνεϑ 16 115 σμδττη, 14]6η6855 δηα παι θη] 0 816 [οπηά 
ἴο Ὀ6 δεϊρίμ, νι ιΠβὶ ψουκ δρᾶ οὐπαν ἀγα βαρ Ιν ἃ ἀθδδά 1οβ5 Ὁ 
ῬταΥ, θη ἰμοβθα ταϊδῦγεθ οὗ γοῦτβ ετα ἰδυρῃῦ τ Πμᾶὶ νοι 
1611] τηθ. ἴεν Κῆον, ἀἰϊᾶᾷ [ΠῸῪ ἸΘατῃ 1 δ5. Ὀδγθῃ ᾿ἸΠΓΟΥΓΊΔΙΙΟΩ 
ΜΏΙΟΙ [ΠΘΥ ΜΟΙ] ΠδνοΥ ἰπτ ἰο ρτϑοίϊοδὶ δοσοπηΐ, ΟΥ, οἡ [ἢ 6 
ΟΟΠΓΓΑΓΥ, ἃ5. Βοηθ ηρ ὙΠ τ ΒΙΟἢ {ΠΕΥ ΜΕΙῈ ἴο 6 5ΘΠΟΌΘΙΥ 
ΠΟΠΟΘΙΏΘΑ 50Π16 αν, δηα ἤἴομη ΜΏΙΟΒ ΤΠΕΥ μεῖς ἴο τοᾶρ 
5014 δἀνδηίαρα"ῦΥἡ Το Βιυμηδηῃ Ῥείηρβ ἴἢ φΘΏΘΙΔΙ δἰίδίη. ἰο 
γ06]1-ἰΕ  ΡΕΓΘα τηϑηποοά ὈΥ ἃ σοτῖβ6 οὗ 1]ΠΠηρ, ΟΥ ὉΥ͂ σατο] ν 

1 Νδαβίογᾶθο. (ορεί, γος. ἄορ. οἵ, Ατβίορῃ. ᾿ξ εεῖθς. 426. 
2. Τῆϊ. ““βίδίβ Πιυγρίθϑ,᾽ οὐ ““ἰο 1ἴῃε Ῥυτάξη οὗ [ῆ6. ΡΌΡ]ἰς βεγνίοθβ" ΕῸΓ 

1ῃ6586 5686 ον, Οοηεῤαγιέον, χνὶϊ, ““ ΑΙμεπίδη ΕἸηδηοα. ̓ 
5 ΟΕ Ατίϑδέ. “ολαγηίαις, στο, ἐσυκοφάντει Μεγαρέων τὰ χλανίσκια. 866 

Ὅτ. Μογγν᾽ 5 ποία σχῶ ζϑε. 
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αἰϊεηαϊηρ ἰο μηδὲ Ψ1] θ6 οὕ αϑεῦΡ ὙΝΠΙΟἢ Μ11 ΠΕΡ ἃ τβδῃ [8 
ΤΏΟΓΘ ἴο ΡΤΟΥ͂ ἴῃ πϑιῖοα. δηά πρηρῃΐηδβ5, ἴο θ6 πρ δηᾶ ἀοίηρ, 
ΟΥ̓ ἴο 510 ψ Π ἢ ἰο]ἀεα μαμᾶβ τενοϊνπρ {Π6 ψαὺ5 δηα Ὡ]θδῃ5 οἵ 
αχιϑίθδσησα ἢϑῬ Α5 [ῃϊηρβ πον βίδηᾷ, 1 1 δηλ ποῖ τηϊδία θη, [Π6ΓῸ 
5 Ὧο ἰογε ἰοβί θεΐνεεῃ γοὰ. οι οδηποῖ ΠΕΡ ἐδβε]ηρ [ἢδ΄ ἴΠ6Υ 
ΔΙ͂Ε ΟΟΒΕΥ ἴο γοιῖι, δηα ἴΠῈΥ τὺ 566 {πὶ γοὰ Πηα {π6ῖὰ ἃ 
Ῥυσῆθη ΤῊΪ5 15. ἃ Ῥϑ ΠΟΙ 5 δίδία οὗ δῇαϊγβ, ἰῇ ψΏΙΟὴ Παίγεα 
δηα ὈΙογη6 55 μᾶνα ΟΥΕΙΥ ργοόβρεοΐ οὗ ἱπογεδβίηρ, ΜΏΠϑι τῆς 
ῬΓΕ-Οχιβῦηρ θοηά οὗ δῆδβοξοῃ 1 15 π|κοὶν ἴο Ὀ6 βῃδρρβεά. 

Βαϊ ποῦν, ᾿ζ ΟὨΪΥ γοὰ 8]|1ὉΟὉ ποῖ ἔτεα βδοορὲ ἴοσ {ΠΕῚ᾿ 
ΘΠΘΓΡΊΘ5, ῃθη γοῖ σοπλα ἴο 5686. ΠΟΥ͂ τι56π| {παν οδη Ὁ6, γοῦ 
Μ11 οἹόοῦ ας ἰοπμά οἵ ἴπεμὰ, δμᾷ {πδ6γ, θη [Π6Υ Ῥεύοεῖνα 
[ἢδὲ ΤΠ6Υ οϑῃ Ρ]6α56 γοι, ΜΠ} οΠπηρ ἴο {ΠΕ ῚΓ Ῥϑηδίβοϊου ΨΔΙΤΗΪΥ. 
ΤΏπ5, ἢ [Π6 ΤΠΘΠΊΟΙΥ οὗ ἔμ ε  Κἰπαηεβθαα τηδ δ βυνβεῖου, 
γοῖ ΜΠ] Ἰηοτθαβα [ῃ6 ρύᾶοθ ψ ΏΙΟἢ ἤἥονγβ ἴτῸγ ΚΙ ἀμθ 5565 ἴθη- 
[ο]4 ; γοι ΜΠ] 1 σοηϑοαπεηοθ 6 Κηΐϊτ ἴῃ οἰοβεῦ ῬομαβΒ οὗ 
ἴογε δηῃᾷᾶ ἀοιηδβίοιγ. Τί, ᾿Ἰπαθεϑά, [ΠΥ ψεῦα οδ]]6α ὉΡΟῺ ἴο 
ἄο δὴν βῃδῃγεῖα] ψουΐς, ᾿οῖ Π6 πὶ σἤοοβα ἀδαίῃ ταῖμεῦ ἴδῃ {Πδῖ ; 
Ὀαϊ ΠΟΥ͂ Π6Υ Κηονν, [ἃ που] σβεῖη, [6 ΨΕΙΥ τί δηα δοσοίη- 
ΡΠΒητηθηΐβ ΠΙΟΝ ἀτῸ τοραγάθα 85 [Π6 Ἰονε αὶ δηα (Π6 τιοϑί 
ΒΔ 0] 6. [ῸΓ ψοηΊδη ; δηά [ῃ6 [πϊηρθ ψ]Οἢ ψὰ ΚΠΟΥ͂, ΔῊΥ οἵ 
115, 416 πὲ (Πο86 ψῇῃο μὰ οδη Ῥοϑί ρειίογμη, μδῦ 15. ἴο 54Υ, 
ΜΙ 6856 δηα δχρθαάϊμ!οῃ ; ἴἰ 15 ἃ ἸΟΥ ἴο ἄο ἰῆεη, δῃᾶ {Π6 
ΤΟΒῸ] 15 ὈεδθίΉι.3 Το πο Πεοβίίδίθ, ἤθη, ἴο 1Ἰ}Π|8[16 ΨΟᾺΓ 
[δ η5 ἴῃ δὶ Μ0{11 Ὀτηρ δαἀνδηΐασε ἴο μετ δηᾶ γοιῖι ΑΚ ; 
ΡῬΓΟΡΔΟΌΙΪν παν Μ111 οἸδ αν γοϑροηα ἴο γΟΌΓ ΒΌΠΏΙΠΟΏΒ. 

611, Ὡροὴ Ὁ ψογά (Αυβίδσομιιθ δηβετεα), 1 [|κ6 50 
61 σι δΐ γοῖ! 580, ϑοοζαίθϑ, (ῃδΐ τπουρ ΒΙΓΠοτίο 1 ἤανα τοί 
Ὀδθῃ αἰβροβεα ἴο Ῥοιζον, Κποσίηρ ὑπαὶ θη 1 δᾶ ϑρθῃΐ 
δὶ 1 ροί 1 9ῃοιά ποὺ Ὀ6 ἴῇ ἃ σοῃάιποῃ ἰο τερᾶῦ, 1 (8 1ηΚ 
ΤΙ οδ ὩΟΝ ὈΓΙΩρ᾽ ΤΥ 561 ἴο ἀο 50 ἴῃ οὐάδξυ ἴο γαὶβθ8 ἃ ΠιΠα [ῸΓ 
[Π656 ψΟΙ͂Κ5. 

ΤΠΘΥΘΙΡΟΩ ἃ ΟΑρΙί8] ψὰ5 ριον: ἀθα ; ψόοοΐ ψεα Ρὺτ- 
ομαβθά ; [πη6 σοοαπηδηΐβ τοϊαϊῖνεβ δεῖ ἴοὸ μου, δηα ὄνθ Μ Π1]5ὲ 
{ΠΕΥ Ὀγοακίαδιθα ἴον ψογκεά, δηᾶ οὐ δῃᾶ οἡ [1] ψΟΥΚ νγὰ5 
Θηαεα δηᾶ ἴεν βιρρεά. ὅϑηλ1165 ἴοοῖκ (μ6 ρίδοθ οἵ το 8 ; 
[ΠΥ Ὧο ἰοῆρεξι Ἰοοϊκεα δβίζαηος ὙΠ ᾿βαβριοίοη, Ὀαΐ {111} Ἰηΐο 

1 Ογ, “186 οὐἱρίηδὶ] βίόοῖς οὗ Κι]! 655 Μ01}}} θ6 ἀϑεά ἀρ.᾿ 
δ ΟΣ, “ΜΠ φαβα, τρί ἀϊίγ, ρίθβαβατα δηά δἥξοι." 
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ΘΔοἢ οἴμοι 5 Ἔγεβ ΜΠ ὨδρΡρΙηε55. ΤΏΉΘΥ Ἰονϑα {ΠΕ ῚΓ ΚΙηβιηδηῃ 
[οΥ ἢΪ5. Κἰμἄηθϑο το πε. ἘΦ Ὀεοδίηθ δἰίδοῃεα ἴο {μδθῖ 85 
ΠοΙριηδίθϑ ; δηάᾷ (8 εηά οὗ 1 411] ψχαβ, ἢ6. οδὴβ ἴο ϑοοζαῖθϑ 
Δηα ἰο]α Ὠΐπλ ψι ἢ ἀοΠρης Ποῦ τηδίζει ατθᾶ ; ““δηᾶ πον, 
Ὧ6 δάάεά, “16 Ὺ ἴὰχ τὴλσῦ σι Ὀεΐϊηρ [ῃ6. οἷν ἄτομα ἴῃ [6 
Ποιι56, ΠΟ 511 δῃά δαὶ με Ὀγεδά οἵ 1]θη 655." 

Το ψὨιο ϑοοιαΐθϑ.: ΥΩ ἄο ποῖ γοῦ {611} (ῃετ [ῃ6 ἴδ 16 
οἵ (6 ἄορ’ Οὔοβς οὐ ἃ [{π16, 580 ρΌΘ5 ἰῃξ 5ίοιγ, ψἤθη 
Ῥεαϑίς σου] σρεακ, {πΠ6 5ῆδθρ 584 ἴο ἤθῖ τηδϑίοσ, “Ὑδηδαΐ ἃ 
ΤΏΔΙΥΘΙ] 15. [Π15, τηϑϑίεσ, [δὲ ἴο τι5, γοῦτ οὐ 5ῆδθρ, ηὴ0 Ρτο- 
γ]6. γοι ψΊ ἤρδοθοθς δηα ἰδι5 Δ ηα οἤθ656, γοι ρῖνα ὨοίῃΙηρ, 
586. ΟἿΪΥ ψῃδὶ γα ΤῊΔΥῪ ὨΙΌΌ]6 ΟΠ δαυτῃβ Ῥοβοῖὰ ; Ὀπί| ΜΠ 
[ἢ15 ἄορ οὗ γοιτβ, Χο ρῥγονι θα γοῦ ψ] ἢ ποίῃίηρ οἵ {Π6 βοτί, 
γόο11 5Βῆδ716 [Π6 νευῦ τηδαΐ οἂΐ οὗ γουγ τηοιἢ." ὙΥΠΘη (ῃ6 ἄορ 
Βραγαὰ ἰῆθθθ. ψογάβ, ἢ6 δηϑειθοα ῥγοιηρῦν, “ΑΥ, ἴῃ ροοά 
ΒΟΟΐῃ, ἴῸΓ 15 1 ποῖ 1 ψῇο Κϑαρ γοὶ 5886 δηᾶ ϑβουπηά, γοι 
Βῆ66Ρ, 50 [δῖ γοὰ δῖα. οί βίοϊθβῃ ΟΥ̓ ἤδη ΟΣ Ὠδιτθα Ὁγ 
ἭΟΙνΘ5 ; 5176, 17Ό1 α΄ἸΪά ποῖ Καοδρ ψαίομ. ονεσ γοῖ, γοὰῦ ψουά 
ῃοΐ Ὀ6 840 [6 80 τπυποῇ ἃ5 ἴο ρῖαζε δῇεὶά, ἔδαηρ ἰο ὃ6 ἀε- 
οἰτογεα." Αῃηᾶ 80, 58γ5 [86 416, [86 5ῆ6δθρ δά ἴο δάϊιϊῃϊ [Πδὶ 
[ῃ6 ἄορ γγὰ5 Τρ ΠΥ ρῥγείοσγοα ἴο {πϑηηβεῖναα 'ῃ μοηοῖσ. Ἀπ 
50 ἦὧοο. γοι [611] γοιγ ἤοοκ γοηαᾶθι ἰμαΐ κα [ῃῆ6 ἄορ ἴῃ {ες 
[ΔὈ]Ὲ γοῖι αὔὸ {πο Ὶγ ριαδγάϊδῃ δηα ονεύβεεσ, δηά 10 15 {δ 5 ἴῸ 
γοι ἰῃδΐ [ΠΕΥ δῖα ρτοίεοιθα οτα 6ΥἹ]1 δηά δν]άοευβ, 50 [ἢδΐ 
ἴδ Ὺ ψοσκ {μεῖγ πους δηα ᾿ἰνα {ΠΕ 1Ὶ Πγ65 1 Ὁ]155Π1]) δεσατγ. 

Ψ111.----ῆΑἩἰ ΔΠΟΙΠΟΥ τὴ6 ομδηοϊηρ ΡΟὴ δὴ οἷά ἐἸθηά 
ΠΟΙ ἢ6 δᾶ ποῖ βεθὴ [ῖὉΓ ἃ ἰοὴρ ΨΏ16, ἣς στρείςα Ὠΐτη 
{ἢπ15. ᾿ 

δε. μας αυλτίεῦ οὔ (86 σοῦ ἄο γοι 881] ΠΌπι, 
Ἐπ έτας ἡ 

ΤῊ οἴθοι δηϑεῖθα : Ἐτοτ ΔὈτοδά, 105ὲ Ὀεΐοτα τῃ6 οἱοϑὸ 
ΟΥ̓ 18ῇ6. ψαῦ; Ραΐ δ ριθϑθηΐ ἔτομι (ῃ6 ΟΕ [5612 Υοι 566, 
Βίηο6 ψὰ ᾶνα θθθὴ ἀφηπᾶρα οὗ οὔ Ῥοβϑθβϑϑίοηβ δοῖοθϑ {Π6 

1 66 Τοβαρῇ 7δοοῦ5, Ζ26 }αὄζεος ΟΥ, “16:0, νοὶ]. '. Ῥ. 46 [0]]., ἔογ ““ἃ οοτη- 
Ῥίοία ἰδὲ οἵὔ τὴ6. ἘΔΌΙ65 ρίνθῃ ἴῃ αὔξεὶς ΠΠεγαΐαστθ ὰρ ἰο τη6 [8]] οἵ ατξεεὶς 
Ἰπάθρεηᾶδθποθ. Οἱ, Ἡδϑθιοα, ἤγογᾷς απ αγς, 202 ἴο]]. ; ΑτομΠοομυ5, 89 (60), 
Βεγρὶς ; Ἡδογοά. 1, τά: ; Αδβοῇ. “ γχζρεζα, ἴτ. 1253; Ατιβίοι, ᾿ἰεί, 11. χχ. 

2. Τῆι. ““ἴοτα ἢεγθ. ἡ ΤΩ σοηνογβαίίοη ρεγῆδρ5 ἰαῖκος ρῥίαοθ ἴπ ΡΙγαθῖις 
404 8.6. 



ἐπα πα ορρῦδοι ΘΟΟΒΑΤΈΣ ΑΝῸ ΕΥΤΗΞΕῦΚΘ γε 

Το οΥ,. δηα ΤΥ ΓἈΙΠΟΥ Ἰεῖ τὴθ ποίῃίηρ τὼ Αἰίίςα, 1 πλιβὶ 
Ὠδεας. ὈΙ46 δὶ ποιηθ, δῃᾷ ρίονιἄθ τηγβεὶῖ στ [Π6 ΠρΘΟΘϑθαυ 65 
οὗ 16 ὈΥ πηθδῆβ οἵ ὈΟΟΙΪΥ ἰο], ψΒ]Οἢ -ϑθθιὴβ. ῥτείθιϑ ]8 ἴο 
ῬερρΊΩΡ ἔτοτ δ ηοΐ Ὶ, ἘβΡΘΟΙΔΙν δ5 1 ἤᾶνα ὯῸ 560 7 ΟἿ 
ὙΠΙΟΉ ἴο ταῖδ6 ἃ ἰοϑδῃ. 

δε. Απα ΠΟΥ͂ ἰοηρ ὅὯο γοι ἐχρεοῖ γοῦγ Ὀοαγ ἴο 6 δα8] 
ἴο ῥγονιϊηρ [Π6 ΘΟ ΘΘΒΆΓ165 οἵ ΠΠ{ [οσ ἢϊτα ἢ 

Ἐπί. (ἀοοάπθ85 κῆονϑ, ϑοοίαίθ5---οί [οὐ ἰοηρ. 
δός, ΑΠΩ ψΏΘΩ γοῖ Πα γοῦγβο! δὴ οἱ τηϑῃ, ἜΧρεη565 

011} ηοί ΙΓ] 150, Δα γεῖ ὯῸ οὔθ Μη οατα ἴο ῬδΥ γοι [ῸΥ (ῃ6 
Ἰαθου οἵ γοῦν Ὠδηαϑ5. 

Τ μΐ. ΏὨδί 15 ἴτπ6. 
δος, νοι ]α τ ποῖ Ὅς Ὀείζεσ ἰζθη ἴο ΔΡΡΙΥ͂ γουτγϑοι δὲ 

ΣΙ ΟΏΘΘ ἴο 5110 νοῦ 8ἃ5 Μ11 ϑίδηα γοὰ 1ῃ ροοά 5ἰεδᾷ ψἤξη 
γοῖ! αἵ οἱα----ἰἢδὶ 15, δἄγεθϑ γοῦτβεὶ ἴο ϑοὴθ ἰαῖρα ῥτὸ- 
ΡΠ είου πο πϑοάς δὴ δϑϑιβϑίδῃηϊ ἴῃ τηϑηδρίηρ Ὦ15 δία 5. ΒΥ 
ΦΠΡουΙΘηρ Ὧ15 ψοΥ5, ΠαΙρίηρ ἴο σε ἴἢ ἢ]5. οἵΌρ5, δῃηά 
θυδΙα]ηρ Ὦ15 ὈΙΟΡΟΙΥ [ἢ σθηξῖδὶ, γοὰ Μ1]1 6 ἃ θεπμεῆί ἴο 6 
εϑίαία δηᾶ Ὀ6 θεῃεῆίεά ἴῃ τείσση. 

1 οοὐἹᾶ ποῖ δπάπτα (6 γοϊε οἵ 5ίανειυ, ϑοογαίε ' (8ε 
ΘΧοΪδἰ τη 64). 

δός, Απᾶ γεῖ {π6 ἢεδάς οἵ ἀδβραυίχηθηίβ ἴῃ ἃ βίαίε δῖα ποί 
τοραταθα 85 δάοριπηρ ἴῇ6 Ῥαᾶσε οἵ ϑἰδνεῖῦ Ὀδοδβαε (πδν 
τἸδηδρα ἴῃ6 ῬΌΌΙΙΟ ρῥγορετίν, θὰ 45 Βανιηρ αἰζδιηςα ἃ ΠΙΡΏ ΘΓ 
ἀρ οἵ ἔγεθάοχῃ ταίῃου. 

Εμΐ. Τὰ ἃ ψοτά, ϑοοζαΐθϑ, [ῃ6 ἰᾶάεα οἵ Ῥείηρ πο ἴο 
ϑοσοιῦηΐ ἰο Δ ῦΠ Γ 15 μοΐ δἷ 411 ἴο ΤΥ ἰαϑίθ. 

δος. Δηά γεῦ, Ἐπ μότγαβ, 1 γου]α ΡῈ Παγά ἴο Ηπά 8 ψουΐκ 
ΜΏΙΟΙ αἸα ποῖ ᾿ἰηγοῖνγα βοῖὴα ΠΔΌΙΠΥ ἴο δοσοπηΐ ; ἴῃ δοΐ ἴ{ 15 
ἀϊπῆουϊ ἰο ἄο δηγιμίηρ ψιπουΐ βοπης τηϊδίακα οὐ οἴπει, δηά 
ὯΟ [655 αἰ Ποῦ], 1 γοῦι 5ῃου ἃ συσοξβά 1 ἀοίηρ' 1 ᾿πητηδοῦ]δίοϊν, 
ἴο Θβοδρ6 8] «τη ἸΘῪ ΟΥ̓ οἰδη. 1 ΟΠΩ͂ΘΥ πον ΠΘΙΠΕΙ γοι 
Βηά 1 δαϑὺ ἰο ρσεῖ [Ὡτουρ ἢ γΟῸΓ ργθϑεηΐ οσοπρϑίίοηβ. ἘΠΕ ΓΕΙΥ͂ 
ψΙΠοῖ τερσόδοῦ. ΝΟ [6[ τὴ [611 γοῦ ψῇδί γοῦ 5ῃοι]α 4ο. 
Ὕου μου ἀνοϊα σΘ βου Οἵ 5. ῬΕΥ͂ΘΟῺ 5 Δη6 αἰΐδοῃ γουτβει ἴο 
[ῃῆς. οσοῃϑίάοταία δηα Κιηα-εαγίεα, δηᾶ ἴῃ 411] γοῦῦ δῇαδίτϑ 
δοςορί ψιῦξε ἃ σοοά ρούδοβ ψῇδί γοι σδὰ δηα δοίης μα γοι 

1 ΟΥἉ, ““οἹομίαὶ ροββθϑϑίοηβ.᾿ Οἱ, ϑδγηη. ἵν. 31. 
2 ΟΕ, Φνγοῤ. ΝΊΠ]. πἰ. 48. 
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ἴβ6] γοι σδηηοί ἄο. δ μαίΐίδνεγ 1 Ὀ6, ἄο 1 ἢδατί δῃᾷᾶ 568], δπᾶ 
τη κα 1 γοῦῦ Πηεξϑί ψοῦκ. ΤΏΕΙΘ 11δς ([ῃ86 τηείῃοά αἵ ομοε ἴο - 
51]]6ηο 6 ἔλα] Πηοιβ ἃηα ἴο τη] ]Ἰ5ΓΕΥ ΠΕΙ͂Ρ ἴο γοῦν οὐ αΠΠῃ- 
Ο]1|65. Τ1ῖ6 1} ἤον 5 ΟΟΙΉΪΥ, Ὑἰ51.5 Μ11 ΡῈ ἀμ] 56, 
ῬΓΟΥΊΒΙΟη ἀρϑίηϑί οἱ ἂρ βϑουγεά. 

ΙΧ.---᾿ὠΟἴ δηοίθου {ἰπ|6, 5 1 δὰ ἄνᾶῦο, πα δά πραιά ἃ 

γτοηδιῖκ τηϑαᾶς Ὀγ (το 2 ἰμδῖ 116 αἱ Αἴπθηβ γαὰ85 ΠῸ ΘΔΒΥ τη δου 
ἴογ ἃ ἤδη ῆο ψιβηΘα ἴο ταϊηα ἢϊ5 οὐ δῇδιθ.. 

Α5, ἴου ἰῃϑίδῃςθ, δ {Π15 τηοσηφηΐ ((τίο φῥγοςθβαβα) [Πεγα 
816 ἃ 56. οἵ [β! ]ον5 ἰγϑαϊεηϊηρ τὴ ψ] 1 ἰανϑα 5, ποῦ ὈΘοδιι58 
ΓΠΘΥ ἤᾶνα ΔΏΥ τη ]βάἀθιθδηοιγ ἴο δἰερα ἀραϊηϑδὶ τηθ, Ὀπΐ 51ΡΪΥ 
πηάου τ)6 σοηνίοίίοῃ (πδί 1 Μ1Π ΒΟΟΏΘΙ ΡΑΥ ἃ 5101 Οὗ ΙὩΟΠΘΥ͂ 
[δ Ὀ6 του ]ςα Γαγίῃογ. 

Τὸ ψὨΪοἢ ϑοοταΐθϑ τερ]θᾶ ; ΤῈ] τλρ, Οΐο, γουῦ Κααρ ἄορϑ, 
ἄο γοι μοί, ἴο ψαγ οἵ ον 5. ΠΌΓΩ γου ἤοοϊ5 ἢ 

Ο͵. Οευίδη]ν ; 11 ρῬᾶγ5 ἴο 40 80. 
͵δοε. Τρ ΨΥ ἀο γοὰ ἢοΐ Κααρ ἃ ψίοβιηδηῃ Μ1]]1ηρ δηά 

οοιηρείθηξ ἴο ψδία οἱ (15 ῥῬϑοῖζς οὗ ρεορὶβ ψῆο 566ῖκς ἴο 1η]0168 
γοιῦ 

1 5ῃοι]ἃ ποῖ δὲ 811 τηϊπα (6 δηϑϑετθα), 11 ψεγα ποί 
αἰταιά ἢ6 τηϊρῇξ {ἀτἢ ἀραίη δηα ταηα ἢϊ5. Κααρου. 

γν8δῖ ! (τε]οϊηβα ϑοογδαίββ), ἀο γοῖι ποῖ 866 (ῃδΐ ἴο Ῥυδ 
δι τῆλ {π|6 γουγβοὶ 15 [ΔΓ Ὀ] αϑδηΐου ἃ5. ἃ πηδίίου οἵ βϑ! ΕἸηϊοσθϑί 
[μ88ῃ ἴο σΌδ 16] ἢ γοῦ Υου ΤΏΔΥ Ὀ6 506 [Π6Γ6 ἀγα ΡΙ ΘΠ Υ 
οὗ Ῥθορίβ βεῖα ὅμο Μ1 ἴα {6 ργδαίθϑδι ρυἄθ ἴῃ τηδκίηρ γοι 
{πεῖν {Ἰεπά. 

᾿ ΑΟΟΟΓΔΙΏΡΙΥ [Π6Υ βουρᾷς οὔὐ Ατομοάδηλιβ,53. ἃ Ῥγδοῖοδ]) 
τη ὙΠ ἃ Οἰθνεῦ ἰοηρια ἢ Ὧ15 μεδᾶ ξ θαϊ ροογῦ; τῆς [δεῖ 
Ὀείηρ, 6 ψὰθ ποῖ οἵ [Π6 δοτΐ ἴἰο τῇδκε ραὶῃ ΟΥ̓ μοοΙΚς οὐ ὈΥ͂ 
ογοοῖς, ας ἃ ἴονοὺ οἵ Ὠοῃθϑῖν δρᾶ οἵ ἴοο ροοᾶ ἃ Ὠϑίυτα 
ΠΙγΊΒΕΙΓ το τα ἢἷβ Πνηρ 8ἃ5 ἃ ρει ξορροι ὃ Οτο σψου]ά 

1 Οὐ, “παν ἰο Δ ΚΟ 1 γοῦν ἤηδϑδὶ νγοσῖς, [η6 Ἔχργθϑϑίοῃ οἵ ἃ, τ] δηΐῃα- 

ΤΣ Ὁμῖο, 566 ΔΌοΥΘ, 1. ἢ. 48; (ορεί, .Ρ. Α΄. οἷ, Ῥίδϑί. Ψ 622. ν]. 540 Ὁ. 
3 Ατομοάδιημιβ, Ῥοϑϑίν (ῃ8 ἀδιηδροριιβ, “7611, 1. νἱῖ. 2 (Ττδῆβ. νοἱ. 1. 

Ρ. 29). ὅ8ο Οορβεῖ, 9. «Χ΄., Ῥαΐ 566 ατοίβ, 2.7. α. νῇ], 245. 
4 Τῆϊ. “ ΨΘΥΥ͂ ΟὩΡΔΡΪΕ6 οὗ 5ρθθοῦ δηᾶ δοίΐοῃ ᾿᾿--- 8 νυ υϊεγ᾽ 5 νου ΓΙ 6 ΤΟΥΤ 18 

ἴου [868 νυ 6 11-ἰταϊηθα ΑἸμθηϊθῃ. Μο δ βρϑαῖκ ΠυΘΩΓΥ δηα Τεαβο οἰθασῖν, δηά 
δοὶ ϑηθυρϑίοα!ν δηα ορροτίπμσίν. 

ὅ Βραάϊηρ καὶ εὐφυέστερος ὧν [οΥ ἢ ὡς] . . . ἀπὸ συκοφαντῶν [οΥ συκο- 
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ἴῃθη ἴαϊζε [Π6 ορρογίπμιν οὗ {{1π|6ὸ5 οἵ δαγνεβηρ δῃᾷ ρυΐ 
. 5146. 5124}}] ρῥύθβθηΐβ ἴον Ατοῃμράξδιηιι οὗ οοΐη δῃμᾶ οἹἱἱ, οὐ 

Ὑ]Ώ6, ΟΥ̓ΟΟ], ΟΥ ΔΗΥ͂ οΟἴμεῦ οὗ ῃ6 ἔδτπι φρτοάμπος ἔουμηϊηρ 
[Π6 ϑἴδαρια σογημηοαϊ65 οἱ 116, οὐ ἢ6 που]Ἱᾶ ἴῃνιῖα δἰ ἴο ἃ 
ΒΘ ΟΥ ΠΟΙ] [δαϑί, δηα οἰμουθα ΡΥ ὨΠῚ τηλυκοα αδἰζθηίοη.. 
Ατομεάέδιῃιμ5, [6 ]]ηρ᾽ [Πδ 6 δά 1ῃ (Ἰϊο 5 ἤΟου56 ἃ μαυΌου οὗ 
ταιρο, σου ποΐ τλ8 ΚΕ ἴοο τηποῇ οὗἉ 15 ραΐζοῃ, δῃᾶ οἵ Ἰοῃρ 
ἢξ δᾶ μΒυηίεα πρὸ ἃ Ἰοηρ [ἰδὲ οὗ 1η] 1165 σ οἢ σου] ΡῈ 
Ἰοάρεα δραϊηϑδί ΟΥοῖβ ρει ορρίηρ ρειθοοαΐζούθ {ποι βε͵νε5, 
ΔηΔ ποῖ ΟἿΪΥ {π6 1 ΠῸΙΏΘΓΟΙΙΒ. ΟΥΠΙ65. Ραΐ {ΠΕ} ὨῸΠΊΘΤΓΟΙΙΒ 
ΘΏΘΙΏ165 ; Δ4 ργαϑθηίν ἢ6 ρῥγοβεουίθα οἠδ οὗ ἴμϑη ἢ ἃ ῬΡΌΡΙ1Ο 
511, ΨΏΕΥΕ βθηΐθηοα μου Ἱα Ὀ6 οίνεῃ δρδαϊηβί ἢϊπ ““σψῆδί ἴο 
ΒΌ ΠΕ ΟΥἩ Βαϊ ἴο ραᾳγ." Ὁ ΤῊς δοσιιβεά, σοηδοίοιβ 85 Ὧ6 Ψὰ5 
οἵ ΤΏΔΠΥ ΤΆΒΟΔΙΪΥ αδοράβ, ἀἸἃ 41 ἢ σου το Ὀ6 αυϊ οἵ 
Δτομβάξιμιβ, θὰ Ατομβάξιηιβ γὰ5 ποΐ ἴο 6 ροί τὰ οἱ ἩἨβςβ 
ΠΕ] οὔ 818} ἢθ δᾶ τηδᾶδβ {πΠ6᾽ [ΠΙΟΓΠΊΘΥ ἢοΐ ΟὨΪΥ ἰοοθα ἢ]5 
ΠοΙ]α οἵ Οὐο Ὀπῖΐ ρᾷὺ ἰμηβο!Γ ἃ 5 1| ΟὗὨ ΤἸΔΟΏΘΥ ; δηα ΠΟΥ͂ [ῃδΐ 
Ατομπεάδιγις δα δοῃϊθνθα [ἢ15 δηᾶ οἴου βία} 1 ν]οΐοτ!θ5, 11 
ῖἴθ ΘΑΞΥ ἴο ρι16585 δαί ἰο!]ονεά.53 Τὰ ψὰθ 51 85 ΠΘΏ 5ΟΠῚ6 
ΒΠΘΡΠ Ια ἢδ5 σοί 8 νεῖῦ φοοῦ ἄορ, 41} (ῃΠ6 οἴμεῖ βῃερῃεγαβ 
150 ἰο Ἰοᾶρα {ἢ 6] ΠοοΙίκ5 ἴῃ [15 πεϊρῃ ουτῃοοά [ἢδὲ {Π6Υ ἴοο 
ΠΊΔΥ͂ ΓΘ ΔΡ ἴῃ6 Ὀξηςξῆϊ οἵ μα. 80 8 πιθοῦ οὗ (ἰοβ ΠΕ α5 
σϑῖὴθ Ὀσρρίηρ δία ἴο 81|1ὁἡ Δτγομεάδιημβ ἴο Ὀ6 {πε 1 ρυδτγαίδη 
Αἰ5ο, δ! Ατομεβάξηχιβ νγὰβ ονει]ογεα ἴο ἄο δηγίῃϊηρ ἴο ΡΥΔΙΙΥ 
Οὐἱΐο, δηᾶ 850 ἰἃ οαῆιθ δροιΐ [δὶ ποῖ οἱ (το δροάδ ἴῃ 
ρβϑαςθ, θὰ ἢ15 ΠΙθη 5. κα ῖ586. ΤΓ δηγ οἵ ἴποϑα ρεορὶβ σι ἢ 
ΠΟ) Ατομαάδξιηιιβ ψὰβ ποῖ οὐ (ῃς Ῥεϑί οὗ θη. ει ἀΪ5- 
ῬΡοβεά ἴο [ἤτον ἢ 1ἢ Ὧ15 ἰξείῃ πδ΄ ἢδ δοσδρίβα ἢ15. ρίζοῃ 
Ὀδηρῆςβ δηά ραϊά 1ῃ ἢαίίοσιθβ, μῈ δά ἃ τευ τεϊοσί : “" ΔΏΒΘ 
Τ6 [015 αι ϑ.10}--- 10 15 [6 τοῖα βοδηάδίοιβ, ἴο δεςερί 
Κιηηθ5565 ΠΌμη Ὠοηδϑί [Ο]Κ. Δηα ἴο ΤΕΡΔΥ [χ6η|, ψ ἢ [Π6 τα ϑα] 
[ῃδἰ 1 τλᾶῖκθ βιοἢ ρῥθορὶθ τὴν ΠἸΘηἀ5 θπὶ Ππδητθὶ ἢ ΚηδνΘ5, 
ΟΥ̓ ἴο δα ΘΏΘΠ165 οὗ ὨΟΠΟΌΓΑΡΙΘ σοηι]θηθη 8 ὈΥ δἰζθιαρίβ ἴο 
ἄο δεξί σψτοηρ, ΜΠ (ῃ6 οὔ οῆδπος ᾿ηἀεθρα οὗ σιηηΐηρ {Π6 

φαντιῶν], αἴοῦ Οορεί, 2, ΧΑ. 5.ν. Ατομβεάδιημ. ΤῈ Μ55. ρῖνε καὶ ἔφη 
ῥᾷστον εἶναι----"“ ΛΟΙΏΙΏΡ 15 Θαβίθν," Β6 βαϊάᾷ, ““}1}ὲῺΔΔἢ τεοονυθυίηρ ἔτουῃ σγεοῤΖῥαγιές.᾽" 

1 ἘῸΓ [15 Τοσηγαϊα οἵ, ΖΞ δορ. νὶ. 54. (Οἱ. ῬΙαΐ. ϑζαζεϑηι. 299 Α. 
2 ἤδη τότε. ΚΓ. ῬΙαῖ. Ζατωυς, νἱ. 778 6. | 
5. Τὰιϊ. 188 καλοὶ κἀγαθοί, ψὨΪΟΒ πὸ χρηστούς Διὰ πονηρούς ἢδ5 ἃ ῬΟΙ [108] 

8.5 611 δ5 δῇ δἰβῖοδὶ πιθϑῃῖηρ, 
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[ΠἸΘΠ 5 ΠΡ οὗ βοπὶθ βοδιηρ5 ἴῃ τοίατῃ [ῸΥ ΤΥ σο-οροτδίίοη, ᾿αΐ 
[868 σεγίδί ἰΥ οἱ Ἰοβίηρ ἴῃ [ῃ6 ἴοης οὗἉ τὴγ δοααδίηΐδηςς ἢ 1 

ΤῊ πρὶ τοϑα οὗ [ῃ6 ψμο]6 ρτοσδϑαάϊηρβ ψὰ8θ {παῖ 
Ατομεάξιλιβ νγὰ5 ΠΟΥ͂ ΟΥ̓ ΟἾ5. τίρμί μαηά,25 δῃά ὈΥ (6 τεϑί οὗ 

᾿ΟἤΐοΒ ΠΙθηβ ἢ ψὰ5 Π6]4 ἴῃ ΠΟΠΟΌΓ, 

Χ.---Αραΐῃ 1 τηΔῪ οἰἷΐθ, 85 πο ἴο τα βο 8 (6 [ΟΠ] οστηρ; 
ἀἰδοιβδίοῃ ; [86 διρυμηθηΐίθ τεῦς δ ἀἀγεβθθα ἴο ΠΙοάδιιδ, ΟΩΘ 

οὗ Η15 σοῃρδηΐοηβ. ΤΠ6 τηδϑβίου δαϊά : 
ΤΟΙ τηθ, Ὠϊοάδτιαβ, 1 ομῈ οὗ ὙΟῸΪ 5΄4 0865 ΓΌᾺΩ5 ΔΙΔΥ, ΤῈ 

γοῦ δὶ ρϑίῃβ ἴο σξοουου ἢ]ηλὴ 
Μοτε ἴμδη {πὶ (ΠΙιοάδιτιβ δηβ Ἔα), 1 Βατηγηοη ΟἴΠΘΙ5 ἴο 

ΤΑΥ͂ δια δῃᾷ 1 ἢᾶνε ἃ τε ναγα οὐἹθα [ῸΓ 15 ΤΕΘΟΥ͂ΘΙΥ. 
δός. ὟΥΕ]1, 1 ομα οὗ γοῖγ ἀοιμβϑίίοβ 15. 5ῖοῖ, ἀο γοῦ ἰδπά 

Πΐτ δηᾷ (8]1} ἰῃ [ῃ6 ἀοοίοιβ ἴο βανε ἢ15 16} 
2 1οά. ἸεοΙϊάςα!Υ 1 ἀο. 

το (σα. Απᾶ [ΙΕ δὴ ἱπεπηίας δοσυδίηΐδηοθ ΜῆΟ 15. [81 ΤΊΟΙΘ 
Ῥτγθοΐοιβ ἴο γοῦ: [ἤδη ΔΩΥ͂ οὗ γου ΠΟυΒΕ ΠΟ] 518 Υ65 15 Δρουΐ ἴο 
Ρο ϑἢ οὗ ναπΐ, γοι που]ά [Ὠϊηἰς 1 Ἱπουτηθηῦ οα γοι ἴο ἴαϊκα 
Ῥδίῃβ ἴο βᾶνγε [158 Πίδσ ῷ᾽ῷ Ὑε11} πὸὰΐ γοῦ Κῆπον ψιπουῦΐ ΤΩΥ 
(61 Π]πρ γοῦ [μι ἩδΙορἝη65 5 15 μοί τηδάβ οὗ ποοα οἵ 5ἴοῃβξ. 
1{ γοι δεϊρεᾷ ἢ ἢ σοι] Ὀ6 δϑῃδιηβα ποῖ ἴο ῥῪΥ͂ γοῖ 
ἴῃ Κἰμᾷ. Απᾶ γεῖ---ἰῃβ ορρογίι! 7 οὗ ροβϑϑϑβϑϑίῃρ ἃ ΜΊΠΊηρ, 
Κίμαϊν, δῃᾷ {γιβὶγ δϑϑιϑίδης ψ6}} δίιεα ἴο ἄο γοῦγ ὈΙἀαίηρ, 
Δα ποῖ ΤΊΘΓΘΪΥ ἰπδΐ, θὰ σΑΡΆΌ]Ὲ οὗ οὐ ρίμδίηρ 5661 [ὅθ 85 
ΠΙ56 1, ΜΠ ἃ οογδίῃ ἰογεοαβδὲ οὐ τηϊηα δηᾶ Ἱπαρτηθηί,----} 
58. 500 ἃ Τηδῃ 15 ΜΟΥ ἄοζΖρηβ οὗ 5ἰανθβι (σοῦ ἐξοοποιη]βῖβ 
[611 5 τ΄ ΜΉΘ ἃ ῬΥΘΟΙΟΊ5. Δυο]6 ΤηΔῪ Ὀ6 ροΐ δ ἃ ΟῚ ὈΓΟῈ 
νὰ οὐυρῃί. ἴο θυγ. Απά πονϑάδυϑ ΏΘη {1165 16 50. ῥδᾷ [ἴ 
5. ῬΟΒΒΙ016 ἴο ρεῖ ροοά [645 Ἐχοθθα!Ρ}Ὶ ΟΠ 68. 

ὈΙοάδιιι5 δηϑπετεά: ὕοι γα ααϊίε τίρῃΐ, Θοογαῖθθ ; ὈΙα 
ἩρυορΘΏΘ5 ΟΟΙῚΒ ἴο ΤΏ6. 

,δοε. Βα Ἡδιτηορθηβ5 ΘΟΙ16 ἴο γι !----οί 1 ἰηἀεΕᾷ ! 5ίποα.. 
ἴου δυρῃξ 1 οδῃ πηαοιβίδηα γοῖ δῖα πὸ Ὀείίεσ δρᾶ ἴο 

1 Τὰιϊ, ““τηυδὲ αϑϑοοίδία πιὰ Πμ656 (1η6 πονηροῖς) ἰηπίοδα Οἱ ἰμοβε ({πμ8 
καλοῖς τε κἀγαθοῖς).᾽" 

39 δ ψδ5 Νο. τ---εἷς, 
ὃ ΟΥ, ““οῦ Ψ ΒΪΟΩ 1 οδῇ ΡὈΘΥΒΟΏΔΠΠΥ νουοῇ." 
4 ἘΤΟΙΠΟΡΘΏΕ5, ΡΓΕΒΌΙΩΘΌΙΥ [86 βοὴ οὗ ΗΙΡΡροηῃίοιβ. 5868 ἀρονβ, 1. ἢ", 48. 
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ΒΌΤΩΤΊΟΏ Ὦ] [ἢ8Δῃ ἴο ρῸ ἴο ΠΙΠ] γουβο] δ, ΠΟΥ ἰ5 (ῃ6 δαἀναδηίαρθ 
ΤΊΟΓΕ ΟἹ ἢ15 5146 [ῃδῃ γοῖ ΟΥ̓. 

ΤΠπ5 Πιοάόδιι5 σψεηΐ ΟΗ ἴἢ ἃ {Π166 ἴο 5εεἷὶς Ἡ θη ΟρΘηΕ65, 
δια αὖ ΠΟ ργύϑαῖ οὐὔαν οη ἴο ὨΙη561[. ἃ [Π6η6---ἃ [πἸθηά 
ΏΟΘΘ ΟἿΘ σοΟΠΟΘΓΏ 1 ΠΟΝ Μὰθ ἰὼ ἀϊβοονοῦ μον, ὈΥ̓ Μοτά ΟΥ 
αβε4, ἢδ τηϊρῃϊ ΠΕΙ͂Ρ δηά ραδάβη Ὀ]οάδιμβ. 



ΒΟΟΚ Π| 1 1τ- 3 

1.--τ ΑΘΡΙΒΑΝΤΘ (0 ΠΟΠΟΌΐ δηα αἰ ΠΠΟΠΟἢ ὁ ἀοηνϑά 5ἰ τ] γ ΠΕΙΡ 
ἴτοτη ϑοοίδίθβ, 0 ἴῃ δαοῇ οαδ8 ΒΕ] Πγπ]αἰθα 1 [Πθτ ἃ Ῥ6Υ56- 
γα ρ 455: Ὁ ἰονγαγαβ [ΠΘΙΓ βανευαὶ δἰΠ15, 85 ἰἢ6 [Ο]]οσίηρ 
δΙταῖγες ἰξηα ἴο 58ῇῆονγ. Ηδ Παᾶ Ὠραιᾷ οὔ οὔὴβ οσσδβίοῃ οἵ 
[Ὡς αὐῦῖναὶ ἴῃ Αἰμθηβ οἵ Ὠιοηγϑοάοιτιβ,2 0 ῥτοίθϑβθα ἴοὸ ἰξδοῦ 
[με μοὶ ἀπ οἵ ἃ ρφεηθγαὶ.ὅ Ασοοταϊηρ!ν ἢδ τεοιηδικϑά ἴο 
οὔς οὗ ἴῇοβα ψῆο ψεσε σι Ὠ1Π----αὰ γοσηρ τηδῃ ΜΏΟΒΕ ΔΏΧΙΕΙΥ 
ἴο οὈίδίῃ [6 οἔῖςοε οἵ ϑίχαίθροβ ὁ νγγὰ5 ὯῸ βϑοζεί ἴο Ὦϊη: 

δός. Τὸ σου] Ὅ6 πηομβίγοιιβ οα {π6 ρατί οἵ ΔΎ οὔθ 80 
ΒΟΌρΡης ἴο Ὀδοοῖλθ ἃ ρϑηρία! ὅ ἴο [Π͵ΟΥῚ Αὐᾶὺ [τῆς 5]]ρῃοϑι 
ΟΡΡουϊαη ΠΥ οἱ ᾿εδαγηίηρ 6 ἀπίδ5. οἵ [ῃ6 οἵῆοθ. δυο ἃ 
ΡΕΙ͂βοη, 1 5ῃομ]α 54γ, σοι]Ἱα ἄδβεῖνε ἴο θῈ Πηξά δηά ρῃηῖθῃεδα 
Ὀγ [με 5ἴαϊβ [δΓ τόσα [ἤδη [86 ομαυδίδῃ ο σψιτοῖΐ Παν]ηρ' 
Ιεασγηΐ [Π6 αὐτί οἵ ἃ βου ρίου ππάεγίαϊκεβ ἃ σοπίτδοί ἴο σαῖγνα ἃ 
βίαῖιθ. (ὐοῃϑιάθδηηρ (μα (ῃ6 ψΠοΙΪα ἰογίαηθβ οἵ [6 5ἴδίε δῖ8 

. Θηἰταϑίοα ἴο [86 βξῃειαὶ ἀπτηρ ἃ ναῦ, ΜΙ 411 115. ᾿ποϊάθηΐαὶ 
ΡΘΠΪ, 1 15. ΟὨΪΥ Τραβοηδῦ]6 ἴο δηϊοίραίθ ἰδὲ ρτθαΐ Ὀ]θϑϑίηρθ ΟΥ 
ρτθαΐ τηϑίου πη 65 Μ011}1 τοϑαϊῦ ἴῃ Ῥτορουίοη ἰὼ [6 βϑισοθ 55. ΟΥ 
ὈππρΊηρ οἵ ἰμαΐ οἴῆοευ. 1 ἃρρϑδϑὶ ἴο γοῦ, γοπηρ 511, ἄο γοὰ 
Ὠοΐ ἀρύξα ἰῃαΐ ἃ οδησιάδίθα ῆο, ψΜ Ώ1]6 ἰαἰκίηρ ρϑίηβ ἴο Ὀθ᾽ 
οἰθοίβα πρϑρίθοῖβ ἴο δαί τῆς ἀαἰ165 οἵ [ῃ6 οἴῆος, που]α τσ ἢΪν 

. ἄοβοῖνα ἰο ὈῈ Βπεαἢ 
ὙνΙ ὐραταθηΐβ κ [656 ἢ6 ρειϑυδαξα [6 γουηρ τηδη 

1 τῶν καλῶν Ξε Θνευυτηρ᾽ ΏΙΟΏ [88 καλός τε κἀγαθὸς 5ῃου!α αἷπὶ αἱ, Ραΐ 
ΘΘρΘοία ΠΥ [86 Ὠοπμοῦχα Ὁ]86 οἴδοαθθ οὗ βίαϊθ βΈΟΒ 85 [86 “γελοηοδζ, ϑέγαξεορέα, 
ϊῥῥαγελέα, εἴς, 866 ΡΙαῖ, Ζαοῖζός. 

2 Ῥιοηγβοάογαβ οἵ ΟΠΐοβ, ργθϑααον. 566 ΡΙαί, Ἐμέηγά. 271 Ο ἴο]], 
5.ΑᾺ Ρῥγοΐδβϑβοσ οὗ [88 βοίΐθβῃησα δηά ατί οἵ βίγαίθρυ. 
4 ΤᾺι. “αὶ Ποποῦῖ,᾿᾽᾿ 56. [6 ϑδΖγαξερία. 
δ. 2,6. “" Ἠεβᾶ οὗ [86 ψαὺ ἀδβρατγίτηξηϊ δηα οοϊητηθηάογ-  -ΟὨ το ,᾿᾿ εἰς, 
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ἴο ρΡῸ δηά ίακε ᾿θϑθοῦθ. ΑΠΟΥ 6 Παᾷά ροῆδ [Ὡτουρῃ [Π6 
ΟΟΙ586. Ὧ6. σϑῆδ Ὀδοκ, δηα ϑοοζαΐδα ργοσθεαρα ρὈἰαυαι!ν ἴο 
Ὀδηΐθυ ΠΙΠ,. 

δός, ΒΕΠΟΙα ΟἿἹἿ γοπηρ [ΠἸΘηα, 5115, δ ἩΟΙΔΘΙ δα ὺ5. οἵ 
Αρδιηθιλπηοῃ, οὗ τηΐθῃ τηδ]θϑίίοδὶ, 580. 6; ἄοεβϑ 6 ποῖ 5661 
ἴο τονε τόσα ΤηΔ] ϑ Δ }]γ, πκὸ μα Ο ἢ85 5βἰπαϊεά ἴο Ὀ6 
δι ῬΈΠΕΙ] ἢ ΟΥ̓ σουϊ86, π5 85. ἃ ᾿Ώδη ΨῺΟ 85 ᾿ἰδαγῃεα ἴο 
ΡΙΑΥ ἴμ6 δΙΡ 15 ὃ ἢδύρϑῦ, ὄθνδῇ 1{ 6 πονεῖ τουοῇ (ῃς6 [ηϑίτα- 
Ιηθηΐ, ΟΓὙ 85 Οὴ6 ῆΟ Πᾶϑ5 5ἰπαϊθα τηβάϊοίηθ 15 ἃ Ῥ;γϑίοίδῃ, 
{πουρἢ 6 ἄοσθϑ ποῖ ρυδοί!58, 50 ΟἿἵσ {6 Πα ΠΕΙῈ ἰσοσὴ {Π15 {Π116 
[ΟΥΑΙ 15. ΠΟῪ διηα ουθὺ 508]} 6 ἃ ρϑηξιαὶ, ἄνβὴ {πουρῇ ἢ6 
ἄοεϑ ποΐ τϑοδῖνα ἃ νοΐ δ {Π6 εἱδοίοηβ. Βαΐ τῆς ἄσησε ψῇο 
ἢδ5 ποῖ {6 ΘΟΙθῆσ6 15 ΠΟΙΓΠΘΙ ρΈΠΕΙΑΙ ΠΟΥ αἀοοίοΥ, 0, Ποῖ Ἔνθ 
1 τῃὴ6 ψμοὶα που] δρροϊηϊεαᾶ ἢπη. Βαΐ (86 ρτοσβξβαβά, ἰυτη- 
ηρ ἴο {π6 γοπίῃ), ἴῃ σαβθ δΔῃΥ οὗ 15 5μου]α ἄνεὺ Πα ΟἸ ΒΘ 65 
σϑρίδ! ἢ ΟΥ̓́ΘΟ]ΟΠΕ] 2 πηάθγ γοῦ, ἴο σίνε τι5 5οῖη8 ϑιηδίζεπηρ οὗ 
[Π6 δοίθῃσε οἵ ψαῖ, γγδΐ αἸ ἃ [ῃς ῥγοίδϑϑου ἰαϊςα δ5 {πε βίαγηρ- 
ΡοΙηΐ οἵ 15 1ηϑἰγπο ]Οἢ 1 ρΕΏΘΓΑΪΘΉΙΡ  Ῥίθαβα 1! ΟΥΤῚ 115. 

ΤΏρη (ῃ6 γουσὴρ τδη: Ηδ Ὀδορδὴ είς μ6 επηαβά ; ἢ 
ἰδαρ τα ἰδοιο58---ἰδοίος δηα ποιϊῃϊηρ 6Ἶ56. 

γεῖ βύτεὶν (τ ρ!1εα ϑοογαίθ9) ἰῃπαΐ 15 ΟἾΪΥ δὴ ἰπῇη10681- 
[28] ρατί οἵ ρϑῃθγαίϑῆρ. Α ρεηρία!  τησδὲ 6. ταϑαν [ἢ 
[τη βϑηϊηρ [ῃ)6 τηδίουαὶ οἵ ψαῦ: ἴῃ ρῥτονίαϊηρ [ἴῃ 8. σΟΙΏΤΙΗ]8- 
ϑαταῖ [ῸΓ ἢἰδ ἸΤΟΟΡ5; σποκΚ ἴῃ ἄδνίοεβ, ἢ6 τησδὲ ὈῈ ἢΠ] 
ΟΥ ρυδοῦίοαὶ τοϑοῦγοα ; ποίῃϊηρ τισϑδί Ἔϑοᾶρα ἢΪ5. ΕγΥ6 ΟΥ ἴὰχ 
15. δηπτθϑηοα ; ἢ6 πγιβὲ 6 βῃτονα δηα τΕϑαῪ οἵ ψιηΐ, ἃ σοτη- 
ὈΙηΔΙΙΟη δὲ οὔοςρ οἵ οἰθιθηοΥ δηα βογοθηθβϑβ, οἱ 5 Ρ ΠΟΙ δηά 
οὗ ᾿ηϑἰἀϊουβ οὐδ ἢ Β6 τασδὶ ρίαν 6 ρατΐ οἵ ψαίοῃιηδῃ, οἵ 
ΤΟΌΡΘΙ ; ΠΟΥ͂ ργοάϊραὶ ἃ5 ἃ 5Βρεῃ αἰ τ, δηα ἀρϑῖη ο]οβθ- ἢϑιθα ἃ5 
8, Τηΐβεσ, [8 ῬοιΠΙΥ οὗ 5 τυ! ῆἤσδηοα τη 6 Θαπ816α ὉΥ͂ 
[ῃ6 πϑιγόνγηθθ5. οἵ 5. ρτεεά ; ΠΗΡΓΘΡΏΔΌΪΘ ἴῃ ἀξίξδησα, ἃ ΨΕΙΥ 
ἄδτο- 46 νυν} [ἢ δἰίδοῖ---[ἤθ656. δηα τΔῊΥ ΟἴΠΕΙ 4.4 }1{165 ταδί Π6 
ῬΟΒ5655 ΠΟ ἰ5 ἴο 8 Κ6 ἃ βροοαᾶ φρξῃξίαὶ διμα Τα] ΠΙ βίου οὐ ΜΆΓ ; 
[Π6 ὺ ταιιϑὲ σόα ἰο Πη ὈΥ ρἱ οἵ παΐασα οὐ ἱπγοῦρῇ 506 η06. 

1 71, . τόρ, τ7ο. 
5. Οἵ, ““Ῥηρϑάϊευ οὐ οδρίαίη,᾽᾿ 1[{{. ἑαχίαγοῖ οὐ ἠοολᾶρος, 
3. ΟΕ, Φνγοῤ. 1. νὶ. 12 ἴ01].; ΨΊ1Π. ν. τα. 
4.Α εἼγαΐξδοος. ἘῸΥ 1ῃ6 ἀυίϊί65 ἀηα 5ρῇθγα οἵ δοίΐοῃ οἵ [15 οξῆσοσ, 568 αονν, 

Οὗ. οεἷΐ. χὶῖν. 58, 

ΥΟΙ,. 11---ἰ 6 
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Νο ἀοιδίὲ 1 15. ἃ ρυδηῃηᾷᾶ (δὴρ αἷ8οὸ ἴο θ6 δ ἰδοιοἰϑη, βϑἴποα 
[866 15. 411] [ῃε ἀϊῆεγθεηοα ἰὴ [8Ὲ σου Ὀδύνεεῃ δῃ ΔΙΊ 
ῬΙΌΡΕΙΥ Βαηα]θα τῇ τῆς ΠεΙά δῃά [Π6 βϑδαῖὴβ 1 ἀϊβοσάθ ; 151 
δ.5 δίομδϑ 8π6α Ὀτοῖ5, σοοάμοσκ δηα {1165, τὰ Ὀ]ςα τορείθμοῦ [πῃ 
δι ὮΘΔΡ ἴδ οὗ ἢ0 τπ|86 δἱ 811, πὶ διτδῆρα ΠθῚὰ ἴῃ ἃ οουίδίη οτάθυ 
---αἰ Ὀοϊζοτῃ δῃηᾷ δίορ τρδίθγί αὶ ν Ὡ]οἢ 111 ποῦ ὀγατη Ὁ ]6 οὐ τοῦ, 
ΘΟ, 85 ϑίοῃεϑ δηα δαυῃθη {1|165, δηα 1ἢ [6 τηϊααϊς Ὀεΐνεθῃ 
[86 ὕνο ρεΐ Ὀτοκ5 δηα ψοοάνοικ, ΜΠ δ Ἔγα ἴο δυο! ξοίατγαὶ 
ῬΙΠΟΙΡΙΕ,: δηα ΠηδΠγ γοὰ ραὺ ἃ ναι ]6 Ῥοββαϑϑιοη----ίο ΜΠ, 
δι ἀνε] ]ρ-ῬὈΪδοα. 

ΤῊΘ 5116 15 ΨΕΙΥ δρῖί, ϑοογαῖββ 2 (Ἰθρ]1εα [ῃ6 νου), ἴοσ 
ἴῃ Ὀδίί6, ἴοο, [8 τὰ]θ 15 ἴο ἀἴδὺ ὉΡ {86 Ὀαϑὶ θη ἴῃ ἰτοηΐ 
ΔΗ ΤΟΥ, ΜΙ τΠο86 οἵ ἸΠΙ͂ΘΓΙΟΥ απ4}1 ὺὉ] Ῥεΐνεεη, ΏΕγα {ΠΕ Ὺ 
ΤΏΔΥ ὃς ἰξα οἡ ὉΥ {με ἴοσίηοῦ δηᾳᾷ ρυϑῃθα οὐ ὈΥ [μ6 ΠΙπάοε. 

δος, ΝΕΙΥ ροοά, πο ἀουρί, Π [6 ῥγοίβθϑου ἰδυρῃΐ γοὰ ἴο 
αἰ ρι 50 ροοά δηά Ὀδᾶ; Ῥαΐ ΠῚ ποί, ΏΘΓΕ 15 1ῃ6 πι86 οἵ 
ΟΠ ᾿δδηηρ [ὁ ψΟΙΪ]α ΘΟΔΓΟΕΙν Π6ΙΡ γοῦ, ψοι]Ἱά 1, ἴο 
Ὀ6 ἰο] ἴο διζδῃῆρξ οοἱηθ 1 0165, (26. Ὀδϑί σοίῃβ δὶ ἴορ δηά 
Ῥοίζοιῃ δηα [ἢ6 ψοῖδὶ ἴῃ {π6 τῃἱα]θ, πη]6 55 γοὰ εῖα ἢτρῖ 
ἰαπρηΐ ἴο απ ΠΠρΊ Π5ἢ τρα] τσ σοπηζογίει. 

726 Ὑομίζ. ΝΥ̓ΕΙ] ἢο, Ἰροὴ τὴν ψοζά, Ὡς αϊᾷ ποῖ ἰδϑοῦ 
15. ἰῃδί, 580 ῃδΐ [6 ἰαϑὶς οἵ αἰ Πρι 5 ηρ θεύεθη ροοά δηᾷᾶ 
Ῥαά τοδὶ ἄδνοῖνα οἡ οὐγβεῖνοϑ. 

θα. ὟΝ ΕΙ1, 504}} ψε 8566, (ἤθη, ΟΝ ͵ὸΟ ΤΔΥ Ὀοδϑί δγυοϊά 
τηδκίηρ ὈΪαηἄοτς θεύχθεη ὑπεῖὰ ἢ 

1 δἴὴ τεδαν (τερ!6 4 [Π6 γουί). 
ὅσα. ὟΝ 611] [86 } 1δἰ τι ΒΌΡΡοβε α δῖα τηδιδιἄθιθ, δηά 

[)6 (51 ᾿πῃροϑϑα ὉΡΟῺ 15 15. ἴο ΟΔΙΥΥ ΟΠ βοῖὴθ ὈΠΠΊΟΗ ; 1 Μ111]1 6 
ει ΤΡ ἀἸβροβιοη οἵ οὐ ἴοτοθς 1 ψγὰ ρίασα ἴῃ (ῃ6 ναπρτιατά 
ἴῃοβϑε8 ΨἘῸ δῖ [ῃ6 ρτεδαϊεβὶ οἵ ραίῃῦ 3 

Ζ΄ε γομέζ. 1 5μῃοιυ]4 {Πτηἶς 50. 
δός ΤΏΘΩ ψῇδΐ [Γ {ΠΕΙῸ 15 ἄδηρου ἴο Ὀ6 [ϑοθᾶ 584]]} 

[ῃ6 νδηριαγα σοηϑβιϑί οἵ τηθη ὙΠῸ δ΄ ρτθϑάϊεθί οὗ ΒβοῃοῦγΡ 
7226 γομί. ΤΊ 15 ἴῃ686, δι ΔῪ ταῖβ, γῇο ΜΨ1] δος ἀδηροῦ 

ἴογ [86 ϑ8κ οἵ ῥγαίδε δηά ρου" ἘῸυσίαηδίθΥ σοἢ ῬΘΟΡΙΘ 

ΤΠ ΦΡΑΚ ἴῃ 16 Ὀυ]Πάϊηρ οὗ ἃ ἢοι56.᾿ 8:6 ΨιΠ τανίασ, ἴ,. 5; ΡΊΊη. Χχν. 14. 
2 ΟΕ ΜᾺ, ἵν. 297 ἴο1]1. ; Ογγοῤ. ΨΜΊ. 111. 25; ῬοΙγ Ὁ. χ. 22. 
3. «Ὑ͵7ΈΏοδα βηροτθ ᾿οἢ ἴον ρο]ά." 
4 Οἵ Ββδκθθρ. ““ββθοκίῃρ [16 ῬΌΡΌΙΪ6 τοραϊϑίίοη θυθη ἴῃ [ἢ6 σδηποη 5 

ταοπί." 



απο το ατὶ ΤῊΞΒ ὈΌΤΙΕΒ ΟΕ Α ΒΥΒΑΤΕΘΟΒ 83 

816 ποῖ Ια ΔΙΑΥ ἴῃ ἃ ΟΟΥΙΏΘΥ ; [Π6Ὺ 58ῃ1η6 ΟΠ σΘΟΠΒΡΙΟΈΟΙΙΒ 
ΘΥ̓ΘΥΥΜΏΕΙΕ, Πα ΔΙ ΘΑΞΥῪ ἴο Ὀς ἀϊδοονετσεά. 

δός. Βαΐ 1611] τὴθ, α1ἃ ἢξ ἰθϑδοῦ γοὰ ΠΟῪ ἴο αἴδν ῸΡ 
[ἸΟΟΡ5 ἴῃ φξηΘΙαΙ, ΟΥ̓ΘΡΘΟΙΠΟΔΙν Ώδτγα δηα ΠΟΥ͂ ἴο ΔΡΡΙΥ ϑδοῇ 
Ρδι οα]41 ΚΙΠα οἵ ἰδοίοαὶ δυγαηρεηηεηΐ ἢ 

716 Ὑομίά. Νοιδιηρ οἵ [Π6 5οτί. 
δός. Απά γεῖ [ῃθτο δῖ δῃᾷ τητιϑί 6 1ΠΠΠΠΊΘΥΔΌΪ6 οἰτοῦτχη- 

οίδησοβ ἴῃ ΜΏΙΟΙ [Π6 5818 οτάδιηρ οὗ ΤΥ ΟΥΡΑιΈ 6 Μ11}} Ὀς 
ουξΐ οἵ ρΡΙδςβ. 

7216 Υομίά. 1 αδϑῦσα γοὰ ἢξ αΙα ποῖ ταῦ ΔὴΥ οὗ [μ656 
Πη6 αΙϑ ΠΟ Γ]ΟΠ5. 

Ηδ αϊά ποί, ἀϊά ποῖ δε ἢ (Ὠ6 δηβϑνεσεᾶ). ἘΒ]655 6 } ὅο 
Ῥδοκ ἰο ἢίπι ἀρϑίῃ, ἤθη, δηα Ρ]ν ΐπλ ψΠΠ ααρϑοηβ ; 1 ἢ6 
ΤΟΔΠΥ ἢδ5 [6 βοίδῃοθ, δηα 15 ποῖ Ἰοβί ἴο 411 5656 οἵ 5ῇδηη6, 
6 ΜΠ ὈΪα5ἢ ἰο ἤᾶγε [κε ΟΠ ΠΠἸΟΠΕΥ͂ δηα {μδ6ὴ ἴο Βᾶγα 
56 ὴηΐ γγὸῖὶ! ΑΥΤΑΥ ΕἸΏΡίγν. 

11.----ΑΟΕἈὐ δηοίθου {πὴ6 ὯΘ [611] ἴῃ ΜΠ ἃ δ ηο δα ὈΘΘη 
ΟἤοβΘη ρΈΠΕΙΑΙ δηα ταϊηϊδίευ οἵ ψαῖ, δηα {Ππ|5 δοοοβίεα Ὠΐτμι. 

δος. ΝΥ ἀϊᾶ Ἡδροιμεῖ, {πη γοῦ, ἀσϑίρηαίθ Αρδηγθηηηοη 
( ΒΗ ΘΡΒΕΙα οὗ [ῃ6 ρξορίθϑ 91 Ὑγαβ 1 ΡΟΘΒΊΌΪΥ ἴο 5Π0}7 ἰΠαΐ, 
ΟΥ̓́Θ 8ἃ5 ἃ ϑ5ῃδρβεῖά τηιϑί οαῖα [οὐ ἢ15. ϑῇῆδορ δῃηᾶ 566. {ῃδῖ 
[ΠΥ δἵ ϑαΐβ. δῃᾷ ἤανβ 411] {π|ὴρ5 πεϑαξζα!, δῃα {παὶ τῃ6 
ΟὈ]εοῖ5. οὗ {ΠΕ τραυηρ Ὀ6 δϑουίεα, 50. α͵8ὺὸ τλτδῦ ἃ βΈΠΕΙΔΙ 
ἴακα οατα ἰδὲ ἢ15 ϑο] ἀϊθὺθ. δῖθ δαΐβ. δηᾷ ἤανε (61 ΘΌΡΡΙΙ65, 
δα αἰἰαίηῃ {π6 οὈ]θοὶβ οὗ {πεῖν βοϊδιοηρ  ὙΝΏΙΟ; ἰαϑὲ 15 ἐμαὶ 
[Π6Υ πῖδὺ σεῦ [ῃ6 τηδϑίευυ οἵ {861 Θηθιηῖθθ, Δη6α 50 δάά ίο 
{ΠΕ ῚΓ οὐῃ ροοά ἰογΐπηβ δηα ὨΔΡΡΙΏ655 ; ΟΥ [6}] τη6, δι τηδᾶθ 
ὮΠ Ρίδῖ56. Δρϑιηθιποῦ, 58 1ηΡ---- 

ΗΘ 15 θοΐἢ ἃ ροοᾶ Κιηρ δηάᾶ ἃ ννδυποῦ Ὀο]4 ἢ 2 

Πι1ἃ ἢ6 τηβϑῃ, ρεύῆαρϑ, ἴο πηρὶν [μδ΄ ἢ6 ψου]α Ὀ6 ἃ “ ΜΔΙΤΙΟΥ 
ΒοΙ]ά,᾽ ποῖ τΔΘΓΕΙΥ ἴῃ 5ἰδηάϊηρ δἰομα δηα Ὀγάυεὶν Ὀδι]Πηρ 
ἀραϊηϑὲ [ῃ6 ἴοβ, Ὀὰΐ ἃ5. ᾿μϑριπηρ [ῃ6 ψΏΟ]6 οἵ ἢϊ5 Βοϑὲ ἢ 
Π|κεὲ ῥρύόνεϑα; δηᾶ ὈΥ ἃ “βοοῦ [ἰκπηρ,᾿ ποῖ ΤΕΥ οὴς ΜΏΟ 
Θῃοι ἃ σἰδηα ἰοσί ρϑ]]δηῦν ἰο ρῥχγοίθοί ἢϊ5 οὐ [1{6,. Ὀαΐ 

1 70. ἃ. 243. “Ἴδα Ῥεξορῖθ᾽ 5 Ῥαβίου,᾿᾿ Ὁβαριηβῃ. ᾿ 
2. ΤΩ ἢ. τ7γ9; οἵ. δγφι. ἵν. 6. Α ανουγίία 11η6 οὗ ΑἸθχϑηᾶεγ [ῃς ατεαῖ᾽ 5, 

11 15 βδϊᾷ, 



84 ΜΕΜΟΒΑΒΙΙΠ1Α---ΒΚ. 1. Ἐπ δι ἐν ΔῚΣ 

Ποὺ σπου 6 [ῃ6 βϑοτοα οἵ Βδρρίηθθβ ἴο 81] ουὐεδῖ 
ὙΏΟΙΣ Π6 ΤΕΙΡῺΒ Ρ 5ΙΠΟΒΘ ἃ Τῆϑῃ 15 ποῖ οῇοβθῃ Κίηρ ἴῃ ογάϑγ ἴο 
ἰακε μεβϑα ἴο Βἰγυβοῖῦ, Αἰεὶ ΠΟΌΪν, Ὀπὲ ται τῇοβα το ομοβα 
ὨΪπὶ ΤΑΥ͂ δἰίζαίη ἴο ϑρρίηθβϑα [Ὠτουρ πη. Απαᾶ ΜΠΗΥ ἀο τῆξῃ 

. ΡῸ 501 ΔἸ Πρ Ἔχοθρὲ ἴοὸ διηδιϊοσαίθ εχίβίθηοα 1 δηᾶ ἴο [}15 
ΘΑ ἴΠῸὺ οἤοοβα {ΠΕ ρεηεια 5 ἰΠαΐ ἴΠῈν τὰν Πα ἴῃ {με 
συαϊάες ἴο [86 ρο8] 'ἴπ απεδοη. δ, ἴῆθη, ῆο ηάθγίαῖκαϑ 
[δὶ οἴθος 15 θομπῃα ἴο ῬιοσΌΓα ΟΣ ἴἤοϑα ῆο οθοϑθα Ὠϊτη [ῃ6 
[Ὠϊηρ ΤΠΘΥ 566 ἴοσύ. Αμπα :παβρα 1 γε ποῖ δαϑὺ ἴο Πηά δῆγΥ 
ΠΟΌΙΟΓ δαὶ θιοη ἰῃδῃ [Π15, οὐ δυρῃξ ἸΡΠΟΌΪΟΓ [Πδη 115 ΟρΡροϑιίδ. 

Αἴοῦ δυαοῦ δϑοῖύ ἢ6 δδηαϊθα {(ῃῆ6 φιρϑοῃ, δὶ 15 τῃ6 
νιτίαα οὗ ἃ βοοά ᾿εδάθγ δῃηάᾷ ὈΥ͂ βῃγεαάϊηρ ΟΥ̓ 411 σα ρογῇο ἃ] 
ααδ 165, ἰΔ14 ὈδΙῈ 45 [ἢ6 Κεγηβὶ οὐ {π6 τηδίξεγ ἐμαὶ 1ἰ 15. [68 
[αποῦοῃ οὗ ΘυεσΥ ἰδαάθυ ἰο δῖα ἰῃοθ886. ΠΔΡΡΥ͂ Ομ Πα ΤΩΔΥ 
6 οα]]6α ἀροη ἴο ἰ644.3 

11.-- Ὡς [Ο]] ον; σοηγευβδίοη ΜΠ ἃ γουη πο Βδά 
δὲ Ῥδθῃ οἰδοϊθα ΒΙρρδαγοῦ ὃὅ (οῦ οοιηιημδηάδηΐς οἵ σαν ]γυ), 1 
οδῇ 50 γοιποῇ ἴοτξ 

͵ϑοε. δῇ σοι [611] 5 ψῃδΐ δεῖ γοι ψ]ϑηΐηρ ἴο Ὀ6 ἃ ΡΈΠΘΙΔΙ 

οὗ οαναῖτυ, γοσηρ δ ὙΥμαὶ νγὰβ γοῦγ οὐ]εοῖ ἢ 1 βᾷᾳρροβε 
ἴ- ψὰϑ ποῖ 5ΠΏΡΙΥ ἴο τιάβ δ [ῃ6 ἢεαά οἵ τῆς ““Κηιρῃῖβ," δὴ 

Ποποῦΐ ποὶ ἀδηϊθά ἴο {π6 τηοπηϊθα Διοῆθτθ, "5 ΏΟ τἰἄθ ὄνθῃ ἴῃ 
(τοηὶ οὗ τ1ὴ6 ρξῆξίαὶθ ἐΠΘυΏβαΙν65 ἢ 

Α7722. οι δτ6 τιρῃΐ. 
͵δόο. ΝῸ τηοτθ ψὰθ 1 ἴοῦ (ἢῆ8. 88 τλθγοὶν οὗ ρΈὈ]Πς 

ποίου θῖυ, βίησα ἃ τηϑατηδη ταϊρς Ὀοδϑὶ οὗ ἰδὲ ἀιδιποίοη.θ 
Αἴῥ. οι αἵὰ τρῃϊΐ ἀρϑίῃ. 
δος. [5 {Π15 ῬΟΒΒΙΟΪΥ [6 Θχρδηδίϊοῃ ἢ γοῖι [Π]Ωἶκ ἴο ταρτουα 

{π6 οαγαῖτυ----ὙΟΌ αἰπὶ Ου]α 6 ἰο Ὠϑηαᾶ 1 ογεξῦ ἴο ἐπε 5ἰδίθ 
ἴῃ Ὀρίζευ οοπμαϊοη (μα γοὰ Πηά 1; δηᾷ, 1 [ῃ6 σδγαῖτυ 

οΠδηοθα ἰο Ὅς οδ]] θα ουί, γοι δ {πεῖγ. ῃραᾶ σου θὲ {6 
οδα86 οὗ βοῖβ ροοά ἰδίηρ ἰο Αἰ Π5Ὁ 

ΑἰΠἴ22. Μοϑί οϑυίδιηϊν. 
δος. ὟΝ ΕΙ1, ἀῃὰ ἃ ΠΟΌΪ6 δι! !]0ῃ ἴοο, ὩΡΟῚ τὴΥ ψοτά----ἰ 

1 Οσ, “ἰδὲ 116 τδυ τεϑοῦ βδοὴθ ἤοννοῦ οὗ ΒΑΡΡΙΏ655.᾽ 
5 ΟΕ, ΡΙαῖ. 2 6ῤ. 342. 5. Οὗ, Ιιίῥαγεᾷ ; Ὑταηϑ. νοἱ. 1. ῬΡ. Ιχχχ. οχῖ. 
4 Τῆι, “1 Ικῆονν δε οὔος οἰ," 
5 Τὰι, ““ἩἱἹρροϊοχοίδὶ.᾿ ὅ6:6 Βοβοκῇ, }. ΖΞ. «4. 1]. χχὶ. ρ. 264 (Επρ. τ1.}. 
6 Οἵ, “85 ὅ)ἅῪ 811 Κῆον, “Τότ ἘΌΟ]᾽᾿ οϑῃ ὈῬοαδϑί,᾽᾿ δἔο. 



σΗ, τππ. 8 2:77 5Β5ΟΟΚΑΤΕῈΚ ΑΝῸ Α ΥΟΠΤΗΕΤΙΙ, ἩΓΙΡΡΑΆΟΗ δ5 

γοῖ! σα δοῆϊθνα γου ΟὈ͵θοί. ΤῊ σομηπηθηα ἴο ΜΏΙΟΝ γο 
ΔΙΘ ΔΡροιϊῃϊθα ΘΟ ΟΘΓῺ5 ὨΟΙΘ65 δΔη( ΤἹᾺΘΥ5, 065 1 ποῖ ἢ 
2. Τὶ ἄοβ5, πὸ ἀοαθί. 
δος. (ομιθ ἴδῃ, ΜΠ γοι δχρίδίη ἴο τιι5 ἢτϊβθῖ ΠΟΥ͂ γ01 

ῬΙΌΡΟΒΕ ἴο ᾿ρτουα [ῃ6 ἤοῦδε5Ὁ 
2. Δῃ, τὺ 11] ϑοδιοοὶν ἰοσπλ ρατὶ οἵ ΤΥ Ὀι51 655, 

που. Ἐμοῦ ΤΟΟΡΟΥ 15 ῬΕΙΒΟΏΔΙΥ ΓΟΘΡΟΏ 1016. ἴου τὰ 6 οοη- 
ἀΠΠΙΟοη οἱ 15 ΠΟΙ͂ΒΕ. 

δός, Βαΐ ΒΌΡΡΟΒΕ, θη {ΠΕΥ ῥγθδθηΐ {μπϑιηβεῖνεβ δα ΓΠΘΙΓ 
Ποίβθϑ,} γοῖι Ππα βοῖὴῆβ ἤδγε Ὀγουρῃῦ Ὀεδϑίβ ψ ἢ δα [δαεξ οὐ 
Ἰερα οὐ οἰμδύνψίβα ᾿ηῆττη, δηα οἴμαυβ ϑθοἢ 111-66 1465 [δἰ {Ππ6Ὺ 
οδηηοῦ ΚΘΘΡ ΠΡ ΟἹ [6 ΤαΔΊΟἢ ; οἴθοῖθ, αρϑίῃ, Ὀγαΐθ5 50 1] Ὀσόκεῃ 
Δη4 ππιηδηδρεθῦ!α ἰῃδΐ [Π6Υ Μ01] ποῖ Κεαρ {ΠΕ ρίδοβ ἴῃ 18 
ΤᾺΠΚ5, 8Δη6 Οἴει 0 ἢ αοϑρεαῖθ οἱ πηρεῦα ἰῃαῖ Π6Υ οδη- 
ποῖ Ὀκ σοί ἴο 8ΔΗΥ͂ ρίδος ἴῃ [π6 τϑη (5 δ 41]... γαῖ Ὀξοοιηθϑ 
οἵ γοι σανΔΙΓΥ ἴοσοθ θη ΟΝ ΜΙ} γοι ομαῖρα δὲ [η6 μεδᾶ 
οἵ 50 ἢ ἃ ἴΤΟΟΡ, 8η6 Μ]Ώ ΡΊΟΙΥ ἴοΥ [Πῃ6 βίαίθ " 

ΔΙ. οι τὲ τὶρῃῖ. 1 ΜΠ {τΥ ἴο Ἰοοῖ δἴζεσ [8 ἤοΥβ65 
ἴο ΤΥ υἱπηοϑί. 

δος. ὟὟ 611, ἀμ ΜΠ] γοὰ ποῖ ἰὰὺ ἴο γοῦγ Βαπά ἴο πργονβ 
[86 τηβῃ {μοιηβοίναϑ ἢ 

Ἀ92. 1 ψ1}}. 
δός. ΤῊ διδὺ (πηρ ΜΠ Ὀ6. ἴο τδκε (ἤθη ἐχρετί [Ιὴ 

ΤΟ ΠΙΩρΡ᾽ [ΠΘΙΓ ΟΠΔΥΡΈΓΙΒ ἢ 
ΠΡῥ. ΤὨας σοτίαίηϊν, ἴον 1 δὴν οἵ ἴμϑῖὴ μετα ἀϊδιηοπηΐεά 

ἢ6 ψου]Ἱά [θη Πᾶνε ἃ θείζεσ οἤδησε οἵ βϑϑαυίηρ ὨΙτη56 1} 
δός. ὟΥ 611, Ὀὰΐ ψΏρῃ 1ἴ σοπηθ5 ἴο [ῃ68 ΒαΖζαγά οἵ βηραρϑιηθηΐ, 

ψηαὶ ΜῈ] γοὰ ἄἀο ἰβθηῦ ἀσίνε ογάβθιβ ἴο αὐδὴν [ἴῃ6 δῆθην ἡ 
ἄονῃ ἴο ἰῃς ϑ8 Πα Ύ ρτοιηᾶ 2 ΕΘ. γοὰ 816 δοσιιβδίοιηβαά ἴο 
ΤΩΘΏΟΘΌΨΥΙΘ, ΟΥ Ἐπ ἀθανοῦτ Ὀεδίοσθ δα ἴο ραϊ γοῦυγ ταθῇ ΤὨχΟῸΡἢ 
[Πρὶν ῥυδοίϊοα οῇ ρτοιηά τοϑει Πρ ἃ τε] Ὀϑυ 6Π614 ἢ 

Α722. Τὶ νου] θ6 Ὀείζει, ἢὸ ἀοαδί, 
δος. ὟΝ 6]1, 5.41] γοι τορατζα 1 ἂ5 δ ραγί οἵ γοῦν ἀπ ἴο 566 

[μδ΄ ἃ5 ᾿ὩΘΏΥ͂ οἵ γου ΤΠ ἃ5. ῬΟΘΒΙ0]86 οδῇ ἰαίζα δἷπ 8ῃ6 
ϑῃοοῖ οὔ Βούβθῦδοκ ἢ 8 

Ἀ22. Τῇ ψ1}}] Ὀς Ῥειίθυ, σθυΐβιη]υ. 
δός. Αηᾶ βαᾶνα γοι ἱμπουρῃς ον ἴο ψιμδὺ ἰῃἢ86 σουταρα 

1 ῬῸΥ τ15 ρῆταβθ, 566 Βοβῃοίάον δά Καὶ ἄπηον αὐ ἴρο. 

2 δι». τὰς Εἰρροάτοιηξ αἱ Ῥῃδβίθγοῃ, 8. Οὗ δ ῥαγεῆ, 1. 21. 



δ6 ΜΕΜΟΆΒΑΒΙΠ1Α---ΒΚ, 1. ΟΗ. 111. 8 7-τὶ 

οἵ γοιτ ἰτοορο 5 ὃ ἴο Κιπαϊθ ἴῃ [Ώδτὴ τὰρα ἴο τηθαϑί [ῃ8 δῃθιην ἢ 
--- ἢ [Π]ὩΡ5 ἀγα Ὀπῖ 5ΕΠπηυ]δηῖβ ἴο τηδῖκα βἴους ἢθαγίβ βιουζου. 

Εἴ. 11 μὰν ποῖ ἄοπο 50 δι{Πεγίο, 1 ψ1]] ἔγγ ἴο τηδῖκθ 
ὋΡ ἴου ἰοϑδῇ ΠΠῚ6 ΠΟΥ͂. 

δός. Αηα Βαανα γοῖῦ {τοι ]εα γουγ ΠΕδα δἷ 411 ἴο σοῃϑι 0 
ἮοΝ γοῖ δῖα ἴο βεοῦτα [86 οὈεβαάϊθηος οὗ γοῦγ τηθηῦ (οΥ ψιπουῦΐ 
[πδ΄ ποῖ οὔβ ρδγίίοἱς οἵ σοοά ψ1}] γοι ρεῖ, ἴοΥ 411 γοῦγ ἤΟΥθ65 
8 ΤΟΟΡΟΙ5 50 ὕγαᾶνα δηα 50 βίου. 

ΠΡῥ. ΤἬδς 15 ἃ {τὰ6 βαγίηρ ; αὶ μον, ϑοογαίβϑ, σῃοι]ά ἃ 
τηϑ Ὀεδί Ὀτίηρ μδῖὰ ἴο (ἢ15 νἱστίπε ΡΤ 

δός. 1 ΡῬγεδθσηθ γοὰ ΠΟΥ (ῃᾶΐ 1ὴ ΔΩΥ Ὀυβίη655 ψὮδί- 
ΕΥ̓́ΘΙ, ῬΕΟΡΙΘ δαἴὲ το ἂαρί ἴο [οϊϊονγ (ῃῇ8 ἰθδᾶ οἵ ἰῆοϑε 
ΜΟΙ ΤΠ6ΥῪ Ἰοοῖὶς ρου 85 δάθρίβ; [ἢ ἰῇ σᾶ86 οἱ 510 655 
[6 δῖἵεὲ τϑαάιεϑὶ ἴο ΟΌΘΥ ᾿ϊπΔ ἡ οῖὴ [ΠΕΥ τεραια 85. [6 
οἰδνεθδ ρῃγϑιοίδη ; δηἃ 50. οὐ 8 νογαρα [ῃἢ6 τηοϑί 5Κ1] 
ΡΙΙοῦ ; ἴῃ τηδίζουϑ ἀρτισατατα] [6 Ὀδβὶ ἰδυγηθυ, 8Δη4 50 ἰουίῃ. 

ζῥῥ. 85, σουίδιηϊν. 
ὅός. ΤΏὭΘΩ [ἢ {15 τηδίζευ οἵ [88 οδυδίτν 850 78 ΤΏΔΥ 

ΓΟΔΒΘΟΠΔΌΪΥ ΒΌΡΡοΒΘα [ῃαΐ Ὧ6 ἴῃ ο 15 Ἰοοϊζεα ἸΡΟῺ 845 ΚΩΟΜΊΩΡ 
Ἦ15 Ὀτιβῖηθ85 Ὀθϑί ΜΠ] σοχητηδια (6 τοδαϊοϑὶ οὐθάϊ!θηςθ, 

ΠΠΪ. Τί, ἴδῃ, 1 σδῇ ρίογε ἴο ΤΥ τΟΟροΥ5 ἰδαΐῖ 1 δῖ 
Ῥεῖ τ8ὴ 84]}] οὗ τἤθ, Μ}1} ἰμαΐ ϑυῖῆοα τὸ ψΊὴ [ΠΕΙΓ 
οὈὐβαϊθησαῦ 

δός. 85, 1 αἱοηρ ψι ἢ (μα γο σα ἰεδοῦ {μ6πὶ ἰῃδΐ 
οὈφβαϊθησα ἴο γοὰ Ὀγηρβ ρτεδαίευ ο]ΟΥΥ δηάᾶ ϑ0,ΕΥ δδίειυ ἴο 
[ΠΘΙΏΒΕῖΪνθβ. 

Π22. Ἦτον δὰ 1 ἴο [ϑδοῦ ἰδβεῖὰ [δῇ Ὁ 
δός. ὍὌροῃ τὴῦ ψοτά ' ἨΟΥ͂ 816 γοῖι ἴο ἰβαοῦῇ ἴθι πδαΐ}Ὁ 

ἘΔῚ τῇοτθ δδϑίν, 1 ἰαῖκα 1{, τΏδη τῇ γον 84 ἴο ἰξδοῦ [θη 
τ[μαΐ Ὀδα {πῆρ αὐ Ὀδίίοσ [ἢδη ροοά, δῃᾷ τῆογα δανδηϊΐαρθοιιβ 
ἴο Ὀοοί. 

ΑΙ. 1 ΘΌΡΡοβα γοιῖ τηθδῃ ἰδδΐῖ, Ὀθϑιἄθϑ ἢ15 οἴ ἤοῚ α4]1- 
ΠοδΊΟη5, ἃ σοτημηδησαηΐ οὐ ΟανΑΙΤΥ τηιδὶ ἤανα σοΙϊητηδηαᾶ οἵ 
ΒΡΘΘΟΪ δηά δὔριπηξηΐ 2 

δός. ΥεΙα γοὰ πηάδυ [Π6 ᾿πρτϑϑϑίοη δαί [Π6 σοτητηδησδηΐϊ 

1 προτρέψασθαι. ὅ8586 ἀῇονε, 1. ἰϊ. 64, Ρ. 21; Ῥεαΐον,, ΓΝ. ν. σ᾿, Ρ. ζ:όὩ. 
2 Ογτ, ““ρτγβϑοῖίβα 26 αὖ οὗ ογδίουγ ""; “}Ὄχρύθϑθ ὨΙΤΊΒ6 11 οἰ σΥ δηά 

τοιϊοηθ γ᾿ Βεα ατοίθ, Ψ7. Ο. ΝΊΠ. Ἰχν]. Ὁ. 4654 κοίδ, Τταῃβ. νοὶ], 1. 
Ῥ. ΟΧΧΥΪ ; έῤῥαγοῖ, ἱ. 24; ΥἹ11. 22. 



ΘΗ. 11. 8 τ1-τῷ ΤΗΕ ὈὔΤΙΕΞ ΟΕ Α ἩΙΡΡΑΒΟΗ δ7 

γγὰ5 ἢοΐ ἴο ΟΡΘη ἢῖ5 τη ἢ ἢ [Ια 1 ΠΘγΕΥ οοσα ἴο γοι {πδῖ 
41} [πΠ6 ποδί δϑὺ {πηρθ ΒΙΟ σπδίοιῃ ὁ σοι ρα 15 τι5 ἴο ἰθάτη, ἀπά 
ἴο ψὨΙοῆ ᾿μἀθθα γα οἶα οὐὐ Κπονίςξαρα οἱ 116, βανε 411 Ὀξβῃ 
Ιδαγηθα ΌΥ πλθϑηβ οἵ βρθθςοῇ 2 δηά γϑᾶβοῃ ; δῃά 1 [ἢθτ6 ὈῈ δὴν 
οἴμαι ῃοῦ]α θαύηϊηρ ἡ ΏΙΟΙ ἃ ΤηΔ ΤΩΔΥ ἰδάτῃ, 10 15. [15 5816 
ΤΟΆ5Οἢ ΜΏΘΙΘΌΥ δ6 Ἰθατη5 1; δηά 6 Ὀδϑὺ ἰθδοῆθυβ ἂῖξ ἴῃοβθ68 
ΠΟ Βᾶνα ἐπ6 [τεαϑὶ σοιητηδηα οἵ ἐμπουρῃΐ 8δη6 ἰδηριαρεα, δηα 
ἴῃοβα ἰμαῖ να [ῃ6 Ῥεϑὶ ἱἐπον]βᾶρα οἵ [ῃς τηοβί βϑῦίοιθ [ΠΙΏΡΒ 
ΘῈ [ῃ6 τηοϑί ὈπΠΠ|6ηΐ τηδδίθιβ οἵ αἰδρυίαίίοη. Ἄραϑΐῃ, Πᾶῦα 
γοι! ῃοΐ οὐδοινβα 88 ΜΠΘΏΘνΕΥ [Π15 ΟἸἿΥ οἵ οὐδ Πίβ οὐΐ 
ΟἿΘ οὗ ΘΙ ΟσἤοΙ568 ----ΘῸ ἢ ἃ5. παῖ, [Ὁ ἰηβδίδῃοθ, ΜΠΙΟΝ 15 
δϑηΐ ἰο 6105 ὅ5--ἰἤεσγα 15. ποίῃηρ οἰβανῇεγα ΠΌΤ ΔΩΥ͂ ΠΌΔΙΘΓΙ 
οἵ {πε ψουα ψΏΙΟἢ οδῃ σοιηροίς σι [ἴ ; ὩΟΓ ΜΠ] γοὰ Πηα 
ἴῃ ΔΩΥ͂ ΟΙΠΕΙ 5δίαία οο]θοϊξα 50 [811 ἃ ΠΟΥΕΥ οὗ τηϑδηδοοά ἃ5 
ἴη Αἰῆθηβὴ 

Ἡϊ. οῦ 5840 {π||γ. 
ἦα Βιυΐ [ῸΓ 41} ἰῃαΐ, τ 15. ἢοΐ [ἢ ϑυγδοίηθος οὐ νόϊοθ (ἢδὲ 

τῆς. Αἰμρηϊδης αἰεγ οσὰ ([ῆ6 τοϑῖ οἵ [ῃ6 μοι] 850. τηπςῇ, 
ΠΟΙ ἴἢ 5ἰδίισα οἵ ὈΟΑΥῪ οἵ βἰγεηρίῃ οἵ Ἰτηρ, Ὀὰΐ 1ῃ Δι !1Οἢ 
δια {παῖ ἰονε οἵ μπομοῦτ ὅ ψ ὨΙΟἢ τηοβί οἱ 8]] ρῖνεϑ ἃ βοὴ εἄρα 
ἴο [Π6 ϑρισγιύ 1 [8 Ῥαγθαι οἱ [Π]ηρ5 ἰου εν δηά οἵ ὨΙΡ δϑίθοῃ. 

292. Γαΐ, ἴοο, 15 ἃ ἔππ|6 βϑαγίηρ. 
δός. 1)0 γοι ποσί [Π]ηκ, μεθ, [δὶ 1 ἃ τῇδ ἀδνοίςξα Ὠϊτη- 

561 ἴο ΟἿ ΟΔΥΑΪΤΥ 84150,ςκΚὨᾳῳΔῳ ἤεῖα 1ὶὼ Αἰἴμθηβ, γα ϑῃου]α ἴδὺ 
ΟἸ ΒΕΓΙΡ ἰῃ6 ταϑὲ οὗ ἴῆε σψουά, νῃθίθεσ ἴῃ [6 ΠιτηΒῃϊηρ᾽ οὗ 
ΔΙΤΊΩ5 ΔηΔ ΠΟΥΙΒ65, ΟΥ ἴῃ οτἄοι 6855 οὐ λα 6 -δῦταῦ, ΟΥ̓ ἴῃ 
ΘΑΡΘΙΓ ὨαζΖαάοιθ δποοιπίου ἢ ἰῃ6 ἴοο, 1 οὐ χα οου]ά 
Ρειϑυδάς οὐγϑαῖναα ἰπαΐ ὉΥ 50 ἀοίῃρ ψα 5ῃοι]α οὐΐαδίη ΠΟΠΟΊΓ 
Δα αἸΒΕΠΟΙΊΟΏ ὃ 

2. Τὸ 15 τβραβϑοηϑθ!α ἰο {π]ηκ 950. 
δος. Ηανα Ὧο διεϑιίδίίοῃ, πογείοτθ, θαΐ τυ ἴἰο σιᾶδ γουτ 

τῆθη ἰηΐο [Π15 ραΐίῃ,6 ψβεηοα γοι γουγβϑεις ἀπά [Ὠτουρῇ γοι 
γοῦ [6]]ονγ- ΟἹ Π]ΖΕ 5, Ὑ}1}} τααρ δἀνδηίΐαρα. 

Υε5, ἴῃ ροοά 5βοοίῃ, 1 ψ1} {τὺ (86 δηϑυεσγεά). 

ΟΕ Ατϑί, ἀεί. Ἰῖ. 12, οἱ νέοι πεπαίδευνται ὑπὸ τοῦ νόμου μόνον. 
διὰ λόγου. 8. 366 Το. |ἰϊ- τοᾷ ; δῃᾷά Ῥεΐον, ΓΝ. νἱῖ,. 2, Ὁ. 179. 
566 ΓΟΙΘΥΘη 65 80. Θοθηθί θοῦ δηᾷ ἸΚ ΠΠΘΥ ; δηᾷ Ῥίον, ϑγφε. ἵν. τ7. 
568 Ῥϑίονγ, ν. 3, Ρρ.. οὐ; δι), ἐσ (07. 28 ἴο]]. 
Οὐ, ““ἴο σοπάποί ψΏΙΟΠ Μ1]1 ποί σογίϑιην [41] οὐ ὑγοῆΐ ἰο γουγϑαι Οὐ 

[Ὠτουρἢ γου ἰο. . .᾿ 

Φ9'Ἕ. δι τὸἋἋἽ Ὁ μὶ 
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1γ.---Αἴ Δηοῖ  {{π16, 56 οΙηρ ΝΙσΟΙΏΔΟΒΙ65 ΟἹ 15 ΨΥ Ὀ8ῸΚ 
ἤτοη] [16 ΕἸἰεοιοη5 (οἴ. πηδρϑίταίε5),1 μῈ δϑιςθα ἢϊπι: Ὑη0 δῖα 
Εἰθοίβα ρϑηθσαὶβ, ΝΙσΟΙΏΔΟΒΙ65 ἢ 

Απᾶα 6: [15 1’ ποῖ ᾿υϑὲ ἧκὲ ἴθ, [656 οἱ ΠΖεηθ. οἵ 
ΑΙ Θη5---ἰασί [τ ἴθι, 1 58γ---ἰο ρὸ δηά εἷθοῖ, μοί 226, 
ΜῺΟ ΘΥΕΙ 517η06 ΤΥ ΠΑΙῚ6 ἢτδί Δρρϑαῖθα οὐ [ῃ6 τηπβίσεγ ΤΟ] } 
Ὦανα ΘΓ] ΤΟΥ τυ 56 1 οἷ ΙΓ ΤΩΠΙΑΥΥ 5ΘΥν 10 6--- ΠΟΥ 8.5 

᾿δι ΟαΡίδιη, ΠΟΥ͂ 85 σΟ]ΟΠΕ]---ηα ἤδᾶγα τεοεῖνϑα 4}] [656 ψοπηαϑ 
το [ῃ6 δηδϑίηγ, ἰοοῖκ γοι ! (αἴ {Π6 δϑγε {{π|6, δηα βυϊίηρ 
[88 δοίοῃ ἴἰο [ῃῇε ψοῖὰ, ἢ Ὀαγεαά 15. δτηβ δῃᾷ ρῥτοσεθαθα 
ἴο 5007 ἰῃ6 δοδῖβ οἵ δποίθης ψοιηά9),---- [ΠΕΥ εἰεεὶ ποῖ 
τὴ8 (ὨῈ ψεηΐ οἢ), Ὀαΐ, 1 γοῦ ρίεαβθ, ΔὨΠΒΙΏΘΗΘ5  ἼΟ ὨΘΥΘΥ 
ΒΟΥ α 85 ἃ Ὠορ τα 3 1 15 ΠΠ|6 ὯΟΥ ἴῃ [ἴῃς οδΥΔΙΓΥ ἜὐΕΥ τηϑαᾶς 
δι ὈΓΠΙΙΔΗὐ βίτοκθ, (μα 1 ουθὺ ᾿ραχά [611] οἵ; ηο! 1ὴ ἴαδοΐ, ἢς 
Ὧἣδ5 σοί ὯΟῸ βοίδῃησα δἱ 8]], 1 ἰδῖίκα 1, θβχοθρί ἴο διηββ5 βδίοιε οὗ 
γε Δ ἢ. ᾿ 

Βαυΐ 51Π] (τεϊαγηθα Βοογαίθ5), βύταὶυ [Πδὲ 15. οη6 ροίῃϊξ 1ῃ ἢ15 
ἴανοιτ---- οὐρῃς ἰοὸ Ὀ6 δ0]65 ἴο ρτον:ἄθ. [86 ἴτοορθ σι ῇ 
5ΈΡΡΙ165. 

δῖα. ὙΝΕΙ͂Ι, ἴογ τῆ6 τηδίζεσ οὗ ἰῃδΐ, τηεγοθϑηΐβ ἂῖα ροοά. 
Ὠδηθ δἱ Ἷο]δοίηρ ϑίοσεϑ ; πὶ 1 ἀοοθς ποΐ [Ὁ]Ποὐ ἰμδὲ ἃ 
ΤΟΙ Οἤδηΐ ΟΥ ἰἸ8 ΘΓ Μ011 Ὀ6 40 ]6 ἴο σοϊῃγηδηα 8 ΔΙΙΏΥ͂. 

Βαϊ (τε]οϊπμεα ᾿βοογαῖθ) Ἀπ βίμθηθθ 15. ἃ τηϑῃ οἵ ρτχεδί 
ΡΟ ηδοϊίγ, ΤΟ Ιηϑιϑία οἡ ΜΙηηϊηρ, Δα ἰπμδΐ 15 ἃ ὙΕΙ͂ 
ὨΘΟΘΒΒΑΙΥ Οπ4] 1} ἴῃ ἃ σεηθτα] 5 ΤῸ ποῖ γοῖ 5866 ΠΟῪ Εδοῇ 
[πὴ6 Ὧ6 Ὧδ5 Ὀδθῇ σῃΟΙΑρΡῸΚ ἢ 6 ἢδ5 ὈΘΘΠ 50 ΘΟ 6 55Π1 ΜΠ οἠς 
ΟΠΟΙ5 ΔΘ Ὶ δηοίμευ Ὁ 

δῆς. Β1655 τὴ6 1 γεο; πὲ {ποῖα 15 ἃ ψίάθς ἀϊβεγεησε 
Ὀεύνθθη βίαπαϊηρ δ πε μεδᾶ οἵ 4 Ῥαηᾷ οἵ δίηρεῖβ δηάᾶ 
ἀδῆσθιβ δηα ἃ ἸΤΟΟΡ οἱ 50] 1615. 

δόῶ. ΘΕ), ψῃοὰξ ΔΩΥ Ῥγϑοίοαὶ 5111 ἢ βἰηρίηρ οὗ ἴῃ {Π6 
ἰγϑ]ηϊηρ οἵ ἃ σἤοσιιθ, ΔΩ ΠΙΒΙΏΘηΕ5. βοηθῃον δα [ῆ6 ατί ἴο 
56 ]θοῖ [ἢ6 ρτεαίδδί ριοποϊβηΐβ ἴῃ Ὀοίἢ. 

1 Οἱ, δοῖ, “1. 1.3; Ατϑβίοι, α2.. Φοῖ, 44. 4; δῃᾷ Ὅτ. ϑαπάᾶγϑ,. ποίεε σά 
ἦος. Ὁ. τόπ οἵ Ὠΐ5 βἀϊίίοη. 2 Γῇ 1,γ8. χῖν. 1ο. 

8. 366 ατοίςᾳ, Φιώαΐο, ἱ, 46: ἴΟ]]. 
4 (οί: βίου, οὐ ὨΙσθοῖοσ οἵ τὴ6 Ὁβοτιθ. ἴὶ α5 ἢἰβ ααΐνγ ἰο ῥτγονιἄθ 

ΔΗ ῥγΓεβιβ ονεὺ ἃ ἍἽμοζιϑ ἴο βίηρ,, ἄδῆοσθ, οὐ ὈΙδῪ δἱ ΔῊΥ οἵ 186 ῬΌΡΙΠ1ο δϑίϊνα]β, 

ἀείγανίῃρ (6 οοβί ἃ5. ἃ βίαίϊβ βϑύνίος. οὔ λειτουργίαις. ὅ86ε6 ῥοῖ. Α ἐλ. {ϊ. 4; 
Ἀἤϊεγο, ἴχ. 4; Ατ᾽βίοί. 2 οζ. «2. 28. 3. ἷ 
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Δῆς, εβ, δρᾶ Ὀγ (86 βδῃι6 τεαβοηίηρ Ὲ 816 ἴο [Π|ῈΓ 
[δι οἡ ἃ. οδιηραῖρῃ μ6 Μ1] Βηα ργοῆοϊθηΐβ, βοὴβ ἴο τΔΥΒὨΔ] 
086 ἸΤΟΟΡ5 ἴῸΓ ὨΠΠῺ δηα οἴμεῖβ ἴοὸ Πρ Β15 ὈΔΕ65 ἢ 

δος. 7858 580. [1 1ἢ τηδίϊοιβ τα  ΠϑτῪ 6 ΟὨ]Υ͂ ΘΧΏΪΌΙ5 τῆς 
ΒΔΤΩ8. 5101] ἴῃ βϑθοῦηρ 6 Ὀθθὶ βαηᾶθ 85 ἢ6 ἢδ5 5μονῃ [ἢ 
Τηϑίζοιβ οὐ [86 ομοσιβ, ἴ 15. ὨΙΡΌΪΥ ρτοῦδ 6 Ὧα ΜΠ] ΠΘΙΘ 
αἶθο ῬΘΔΓ ΑΥΑΥ 1ῃ6 Ῥαὶτῃ οἵ νἱοίοιυ ; δῃὰ ὅἷὲὰ ΤΊΔΥ ῬΓΘΒΌΠΙΘ 
[μαὶ 1 6 δχρθῃάρα 50 τη ἰὸ Μὰ ἃ ομουῖς νἱοΐουῦ ΜΠ 
δι 51ηρῖ6 {6,1 Β6 ΜΠ] Ὀδ6 τεδᾶγ ἴο Ἔβχρθῃᾶ το ἴὸ 560ῦγα 
ὃ. ὙἹΟΙΟΙΥῪ ἴῃ ψγαὺ ΜΙ τῃ6 ψΒοΪα βἴαΐθ ἴο Ὀϑοῖὶς Ὠ1πη. 

δῆς. Το γοι τΘΆΠΥ τθδη, ϑοογαῖθϑ, {παΐ 1 15 (ῃ6 Πιποίοῃ 
Οὗ [ῃῆ8 ϑαπι6 πδῃ (ο ριον θ εββοίδηΐ ομούιθεα αηα ἴο δοΐ 85 
ΟΟΙΠΊΔΠη661-1-ΟὨ 6 Ὁ 

δε. 1 τηθδῇ 115, (δὲ, ρίνβῃ ἃ ἤδη Κῆονδ δι ἣ6 περαβ 
ἴο ῥτγονἄθ, δῃᾶ ἢδ5 51.1]] ἴο ἄο 50, ἢ0 ταδίζου ψγῇας 16 ἀδρατί- 
τηθηΐ οὐ τὨϊηρϑ τὺ Ὀ6---Ποῖιθ6. ΟΥ̓ ΟἿ ΟΥ Δτηγ----σοῦ Ἅ11| πη 
Ὠϊπ ἃ βοοά οἢϊοῦ δηά ἀϊτθοῖοσ 5 οὐ ἴῃ ϑϑῖηδ. 

ΤΏςη ΝΙσοιηδοῃ 65 : [ΠΡΟ τὰν ψοτχά, βοογαῖθϑ, 1 βου α 
ὭΘΥΕΙ ἢᾶγα δχρεοϊθά ἴο ἤξαῦ γοι 58} μδ΄ ἃ ροοᾶ Πομβεκεερεσ 
Δηα δἰθναγά οὗ δὴ θϑίαϊε ψουἹα τα ἃ ροοα φρἜΠΘΙΔΙ. 

δός, (Ομ6 [6 ἢ, ΒΌΡΡΟΒΕ γγχὲα Ἐχϑῃ]η6 ΓΠΕῚΓ τεϑρεοίνα ἀα{165, 
διηἃ 50 .ἀδίοιτηϊηθ 6 ψῃθίμου {Π6Υ ἂύὸ (ῃς6 ϑϑῖηα οἵ ἀϊΠ  γθηΐ. 

δα, Τ δῖ πι8 4ο 580. Ἄς 
δός. ὟΝΕΙ] ἐμδη, ἰ5 ἴὸ ποῖ ἃ σοϊησηοη ΟΠ οὗ Ῥοίῇ ἴἰο 

ῬΙΌσΓΕ ἰἢ6 ταδαν οὐδάϊθηος οὗ ἴῃοθ6 ὩΠ6ῖΕΣ {ΠΕ} ἴο {ΠΕ6ῚΓ 
οΥ̓άετβ ἢ 

δζε. (ὐθυίδ! η]ν. 
δός, Αηά αἶἰθο ἴο δϑϑίρῃ ἰο [ῃοϑα Ὀδϑὶ συ! ῆθα ἴο ῬΕΓΌΙΤΩ 

[Πξηλ {δεῖν αἰ ποῦν 8515 ἢ 
ΤΠδΐ, ἴοο, ὈδΙοηρβ ἴο Ὀοζῃ Αἰϊκα (μὨ8 δηβυγεγαάλ. 
δός, Αρϑίῃ, ἴο οδαβίίβα ἴ8εῈ Ῥαᾶ δμᾶ τοναταᾶ (ἢ ροοά 

Ὀαϊοηρδ ἰο οί 4|π|θ, τί 115 ἢ 
χε. ςξοΙαςαϊν. 
δός. Απᾷ ἰο στη (6 Κιηα]γ ἔδο!ηρ οἵ {Π6Ὶ δ ογαϊ!ηδίθβ 

Τηιδ ΒΌΓΕΙΥ Ὀ6 [6 ὩΟΌ]6 δι οη οἵ Ὀοΐῃ ἢ 

φῶ 

Ἐ 566. Ῥριῃ. αραΐγιο 7ιεῤί. 496. 56. ἘΔΟΙ {τἷρε ποτιηϊηαίθα βαο οἵ [15 
ΓΑΒ ΘΓ5 85 γεσα σπ8}186 4 ἴο ἀπάογίαϊςα τ[μ6 Ὀαγάθῃ, 

2 Ογ, ““ταργαϑθηΐδίϊνα. 8. Οἵ, ““φοοῃοηηῖδί ἡ; οἵ Ονζοῤ. 1. νὶ, 12. 
1 Τῆι, ““ρεῖ ἴἰο Κηον).᾽᾽ 
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ὙΠαΐ ἴοο (Π6 δηϑνετγεά). 
δός. Απᾶ ἀἄο γοι σοηϑίου 1 ἰο [ῃ6 τηΐογοϑὶ οἵ Ὀοΐῃ αἰἰκε 

ἴο ψίη {πΠ6 δάμογεηος οὗ βιρρουίειβ δηά 411165 Ὁ] 
ἕω ΥΙουΐ ἃ ἀουθί. 
δός. ΑΠηα ἄοεϑ 1 ποῖ οἰοβεὶν σοησειῃ {με ὈοΐΠ’ ἰο ΡῈ 

θοοα ρηαταϊδη5 οἵ {ΠΕῚΓ γοβρεοίνε οἤδυραϑΡ 
δῆς. ΝΈΕΥΥ τ 0 80. 
δός, ΤΉΏΘη 1 ΘαΌΔΙΪΥ σοηοοῖηβ ἴθ Ὀοίῃ ἰο Ὀ6 ὈΡδίῃϑ- 

[Δ Κιηρ δηα ῬὈτοάϊραὶ οἵ [01] ἴῃ 411 [ΠΕ ῚΓ ἀοίηρβ 
δῆς. 85, 411 [656 ἀπί165 Ῥδϑίοηρ ἴο Ῥοία Αἰἶκθ, Ὀὰΐ (ῃς 

Ρδγ8116] εη θη γοῖ οοτὴςξ ἰο δοίτιϑ] Πρρίηρ. 
δος, Υεῖ (Π6Υ ἴα Ὀοίἢ βυτα ἴο ταϑοὶ ψι δμθιλῖθϑ ἢ 
δῆς. ΓΏΕΓΟ 15. πὸ ἀουθὲ ἀροῦΐ {μαί. 
͵δόΩ. ΤΏΘΩ 15 1 ποῖ ἴο {ῃ6 [ηἰοτγεϑὺ αὐ Ὀοϊἢ ἰο ρεΐ {π6 

ὈΡΡΕΙΓ Βαηῃά οἵ [Πδβ86Ὁ 
ΔΩ. ( ογίδίη]υ ; ὈπῸ γοὰ οἵα ἴο [61] ι15 ψῆδί 56 ν1668 

ΟΥ̓ΡΘΉ βίο δηα [ῃ6 αὐὶί οἵ τηδηδρθιηθηΐ Μ1 το ε ΏΘη 
1 σοτηθ5 ἴο δοίτι] πρῃθηρ. 

δός. ὮΥ, 1 15 1πι5ὲ ἴδῃ, 1 ργθϑαηλθ, ἃ Μ1}1 Ὅς οἵ πηοβῖ 
ΒΘΙΨΙΟΘ, ἴογ [ῃ6 ροοα δσοῃοχηϊδί Κῆονβ ἰμαΐ ποίῃιηρ 15. 50 
διαἀναῃίαρθοιιβ ΟΥ̓ Ά850 ᾿ποτϑίϊγα 85. ὙἹΟΙΟΥΥ ἴῃ Ὀαί[6, οὐ ἴο Ραΐ 1 
παραύνεϊν, ποίῃϊηρ 50 ἀἰβαβίσοιβ δῃηα Ἔχρεηβῖνα 85 ἀείβαῖ. Ηδ 
011 ΘΓ 518 5010 8}}} 56 61 οαΐ ἀπ ρτονιθ δνεγυίϊηρ σομΠΟΪνγῈ 
ἴο νἱοΐουυ, ῃἢ6 Ψ}1} ρϑιηβίδ ΚΙ ΡῚΥ ἀἰβοονεσ δηα ριατ δἀραϊηδί 
411 [αὶ ἰθμᾶς ἰο ἀείδαί, δηᾶ θη βα 5ῆ6 4 [πὶ 411 15 τϑδᾶγν 
ΔΗ τρὲ [ῸΥ νἱοίουυ ἣὲ Ψ1] ἀδ νευ Ὀδίι]6 δηογρθί δι, δηά 
δὶ 15 Θα Δ} Ὁ ̓πηροτίδηϊ, 11} [6 μου οὗ ἤηδ] ργθρδζδαίοη 
Πα5 διγιγθα," 6 Μ1]1 6 οδυίίοιι5 ἴο ἄδ]γεῦ. Ῥαι]θ., Ὦο 
ποΐ ἄδϑρίθα τῇϑθῃ οἱ δοοποῖηϊο ρϑηϊι5, ΝΙσΟΙΏΔΟΠΙἄ65 ; [6 

ἀϊἤδγθηοα Ὀεύνγθεη ἰἢ6 ἀσδγοίίοῃ τϑααϊδιία ἴο ρῥγίγαία δῇ Υ5 
8Δη ἴο 84:5 οἵ 5ἰαίϊθ 15. ΤΏΘΓΕΙΥ οὐδ οἵ συδηΐϊγ. ἘῸΓ 
[ῃ6 τοῦ [88 ρδίβ|16 1] Ποϊ 5. ϑῳσοῦγ, δα 1ὴ [815 τεϑρεοῖ ῥτα- 
ΘΠ ηγ, ἰμαὺ θοΐἢ τὲ σοποοιηθα ΜΠ υμηδῃ Ἰηϑυπηθ ης5 : 
ΜΏΙΟΉ τη Ὀδίηρβ, που ον οσ, δα οὗ οἠα ἰγρε δῃᾶά ἰειηρετῖᾶ- 
τηθηΐ, ΏΘΙΠΕΥ γα ϑρεαΐς οἵ ἀδνοίοῃ ἴο ραῦ]1ς δῇδίτβ οὐ οἵ [6 
Δα τη] Ἰδίταϊοη οὗ ρυναΐθ ρίορειίγυ. Τὸ ἴβιθ ψῈ}} 1ὴ εἰἴεγ 

1 Τὴ γοίδσθηοθ ἰο [26 Ὠθοθβϑίν οἵ Ὀυ]άϊηρ ΠΡ 8. ΓᾺΠΠΥ σομηθοίίοῃ ΟΥἉ 
ΡΟ] ἰς8] 4Π|6 665 οἵ, Ατὶϑί. 2 οῖ. ἰἱϊ. 9, 12. 

2 Τϊ, “85 Ἰοῃρ' 85 6 ἰἴβ Ὀπργδραζεά." 



ΓΗ. τν. ὃ τ2-- ἐν αν ὃ τ} ΘΟΘΚΑΤΕΒ ΑΝῸ ΡΕΆΙΟΙΕΒ (ΤΗ͂Β ὙΟΝΟΕΒ) οἵ 

Οδ56 15 ρίγθβη ἴο ἴῇοβε ῆο Κῆον [ἢ6 βϑογεῖ οἵ ἀβδ]ηρ' ψ ἢ 
Ὠυτηδηϊγ,  εγααβ [ῃ6 αῦβϑηςς οἵ ἰμδὶ Κηονίξαρα ψ1}} 85 σει- 
(ΔΙ ΏΪΥ ΠΏΡΙΥ ἴῃ ΕἰΠοΥ οα568 ἃ δία] ποίβ οἵ ἀϊβοοτσά.ἕ 

γ.---ΑὖὐΟσοηνογβδίίοη μ6]4 σι Ῥοτο]65 [86 50η οἵ [Π6 ρταδαΐ 
ϑίδι ϑιη8 ἢ ΤΔΥῪ Ὦθτα Ὀς ἰηἰτοάμποςα.2 ϑοοταῖεβ θερδῃ: 

Ι δηλ Ἰοοκίπηρ [ογναγα, 1 τησϑὲ (611 γοῦ, ῬΕΠΟΙ65, ἴο ἃ ρτεαῖ 
ἸΤΑΡΓουθηθηΐ 1 ΟἿἿΓ ΤΠ ΔΥῪ δἰαῖτθ θη γοὰ δ΄6 Τα] ]ϑίοΥ οὗ 
να ΤῊΘ ρῥτοβῦρο οἵ Αἴῆεηβ, 1 ΠΟΡΘ, 11} τίβε ; μὰ 5}41] ραίῃ 
[868 τηδϑίθυυ ΟΥ̓ΘΥΓ ΟἿἿ ΘΏΘΙΏΪ65. 

Ῥεγίοϊθ5. ταρὶθά : 1 ἀθνου! νυ τ ἰβἢ γοὺγ ψοτβ. τηϊρῃς Ὀ6 
Π161164, θὰξ μον [ῃ15 ΠΔΡΡΥ͂ τοϑ] 15 ἴο Ὀ6 οδίδϊηξά, 1 δὴ δἱ 
ἃ. ἰοβ5 ἴο ἀἰβοουθι. 

5.411 γε (ϑοογαῖθϑ. σομίηπ64), 5841} γα Ῥαϊδησα [6 δύρι- 
ΠηΘηΐ5 ἴογ δηά δραϊηβί, δῃηὰ σοηϑιᾶοσ ἴοὸ μα εχίθης [ῃ6 
ΡΟΒΒΙΙΠΥ ἄοαϑ οχιδὺν 

ῬΙΑΥ͂ ἰεΐ τιι8 ἄο 580 (ῃ8 δηῃβνγεγαά). 
δός. ὟὟΝὟΕΙ] τῃδη, γοὰ Κηον μα 1ῃ ροϊηΐ οὗ πα Γ5. [ῃ6 

ΑἸΠΘηΙδη5 ἀτὰ ποῦ ᾿Γοτ Ιου ἴο (ῃ6 Βορθοίδῃϑβ ἢ 
4 7. 88, 1 δῖ δαῦα οἵ [ῃδῖ. 
δος. Αηά Ὧο γοι (πἰηἰς τῆς Βοβδοίδηῃβ σου] ΠΙΓΉΙΒἢ ἃ 

Ὀείίεσ ρίοϊς οὗ ἔπε Ὠρδιῆν τηξη τΏδη (ἢ68 ΑἰΠΘηΪΔη5Ὁ 
ον. Τ 1Β1ηΚ γα 5ῃμου!α νον Μ6Ὸ68]1}1 ΠΟΙ οὔ οὐ ἴῃ [Πδΐ 

Γαϑρθοί. 
δος. Απά ψὨΟἢ οἵ [6 ἔνο σου] γοι ἴακα ἴο Ὀ6 [ῃ6 ΤῃοΓΘ 

πη 64 ῬΘΟΡΙ6----ἰῃθ ΠΠἸΘΠΘΠΙΟΙ διλοηρ [ΠΘΙΏΒΕΙγ 65 ἡ 
027}. Τῆς Αἰμρηΐϊδηβ, 1 ϑμου]α 580, [Ὁ 50 ΤΏΔΗΥ͂ ΒΘΟΓΟΉ5 

οὗ [ῃ6ς. Βορφοίίδῃβ, τϑϑδητηρ [Π6 561Η 5} ρο]ογ οἵ ΤΏΕΡ65, αὐτὰ ΠῚ 
ἀϊβροβεά το {παῖ ρονϑι, αὶ δ Αἴμποηβ 1 βεβὲ ῃοϊῃϊηρ οἵ [ῃ8 
ΒΟΥ, 

δος. Βαϊ ρεγΔΡ5 γοι ΜΨ11 540 [δῖ [ποτὰ 15. ΠῸ ῬΘΟΡΙΒΘ το 6 
1βαΐοιι5 οἵ Βομοῦγ οὐ μαιρβ ογ ἴῃ σρί. Απά ἴῃ656 [δ}]]ηρ5 

1 τ, Τιμάοχῇ, ἡκάεα Ογαξε. Οχ. εα. ; οἵ. σοῦ. 4522. 11. 11, τ44, “56 
γΕΓΘΔ 6 ΠΤ ΘΓΌΟΞ4116 τηοἄοβαπο βαΐβοογε νἱΐδθ," “186 Βαγηιοην οὗ ΠΠ{6,᾿ (οπίπρίοῃ. 

2. Οὐ, ““Οπ ομβ οζςοδβίοῃ Ῥϑυίοϊθς νγὰβ (ῃ6 Ῥεύβοῃ δαἀάγεβϑεα ἴἢ σοηνοίβα- 
ἰἰοῃ.᾿ ΕῸΓ [86 64] ἄδίθ οἵ [815 ἀϊβοιϑϑίοῃ 566 ηἰγοά. Ἐ ΘΠ ΥΚ5 ; [ΟΣ ῬΘΥΙΟ]6 5 
566 7611. 1. ν. τ6-; νἱῖ. το; Ρῖαί, δῥεγίοὶ, 37 ((]οπρὮ, 1. 368). 

8. εἰ ΔἰγαῖδροΒ.᾽ 4 «Γὴρ 5ο παρ ρυϑηἰβευλθηΐ. 
ὅ Βεδάϊηρ μεγαλοφρονέστατοι, εἴτε Οορεῖ, 566 ἀὔέῤῥαγεῖ, νἱῖ, 3. οὐ 1 

8.5 να]ρ. φιλοφρονέστατοι, {Γαι 5]. ““ταοτθ δ Ὀ]ς,᾿᾿ 
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816 ὯῸ ὕααῖϊς βρυΓ5 ἴο αι!οκεη ονθῃ ἃ Ἃἅ1}1] Θριὶ ἴο ΠαζΖαγα 81] 
ἴοΥ φρίουγ᾽ 5 ϑαῖξε δηά (αἰ μαυδηά. 

27. ΝΟΥ 15 ἴεγτα τσοἢ ἔδυ ἰοὸ Πηαᾶ ψ ἢ ΑἸΠΘηϊδη 5. Ἰὴ 
1[Π656 τεβρθοίϑ. 

δός. Αηᾶ 1 ψαὰ ἔστη ἴο σοπϑίάογ (6 [αἰτ ἀεθαϑς οὗ διησδϑίτυ, 
ἴο ὯΟ ΡΕΟρΙῈ Ὀεϑιἄεβ οὔγϑεῖνεβ Ὀδοηρθ 50 ΤΟ ἃ Πειϊΐαρα οἵ 
5.1} Ό] ΠΡ ΤΩΘΙΟΓΙΕ5, ΜΈΏΘΙΘΌΥ 50 ΤΠΔΗΥ͂ Οὗ 115 ΔΙῸ 5{π͵τῈ4 ἴο 
Ρουθ νισίια ἢ ᾿ἀσνοίίοῃ δηα ἰο 5Π0.Υ ΟἸΓΒΘΙν 65. 1 ΟἿ {ΠΠῚῺ 
αἰθο τθῃ οἵ νδίουγ {6 οἵα 51Γ65. 

ΖΚ. ΑἸΙ τμαῦ γοῖ 880, ϑοοίϑδίββ, 15. τηοϑὲ {τὰ6, θαΐ ἄο γοὰ 
ΟΌβεῦνα {ῃδΐ δνεῖ δίῆοα (6 αἰβαβίεσ οὗ 1ῃ6 ἐμποιυβαηα ἘΠΑΘΥ 
ΤοΙ1465 δ ΤΠ Ρδαεια, σου] δα νι [δαΐ οἴμεῦ ἀπάοῦ ΗΙΡρο- 
οτδίθϑ δ 1 6 π},2 ([ἢ6 ργοϑῦρα οὗ Αἰῆθηβ ΌΥ σοϊηραγβοη ΜΙ 
τῖῃῆ6 Βοφξοίίδῃβ ἢδβ8 Ὀδθθη ἰονοτθά, ψ Ὠ1δὺ τ[ῃ6 βρις οἵ ΤὭΘΌΕ5 
5 ἀραϊηδί Αἰἴῆθηβ ἢδ5 ὈθΘῺ ΟΘΟΥΓΟΒΡΟΠΟΙΏΡΙΥ Θδχαϊίβα, 50 (ῃδί 
ἴῆοσα Βοθοίίδῃβ ψγῆο ἰη ΟΙά αἄαγ8 14 ποὲ νϑηΐίαχα ἰοὸ σῖγα 
Ὀαϊι16 το τῃ8 ΔΙμϑηΐίδηβ Ἔνθ 1 [ΠΕῚΓ Οὐ ἰοΥΤΙΟΥΎ πιη1655 [Π6Ὺ 
δα (68 1,δοξαδοιηοῃίδῃβ Δη6 (Π6 τεϑί οἵ ἴῃ 6. Ῥεϊοροπμ 5185 ἴο 
Ὠ6]Ρ με, ἀο πονδάδυϑ ὃ [ἢγθαΐθῃ ἴο τηδίςα 80 ᾿πΟ ΓΒ ΟῺ 1ηἴο 
Δἰοα 5] ηρ]6-Πδηάδά ; δῃὰ [ῃ6 Αἰμθηϊδη5, ο [ουτηξτΐν, 1{ 6 ΥῪ 
δα το ἄξαὶ] σι Βορδοίδηβ Σ οὐΐν, τπδάθ ἤδγος οἱ {ΠΕ} 
ΓΟΥΓΙΓΟΥ͂Υ, ΔΘ ΠΟῪ δίγαϊαᾷ [ῃὴ6 Βοβοίδῃβ τηΔῪ 506 Οαδὺ ΔΙ 
Αἰμοδ. 

ΤῸ ΜΏΙΟΝ Βοοίαίθα: Υ885, 1 ρεσοδίνα ἐμαὶ [Π15 15. 50, 
Ῥυΐ 1 δδειὴβϑ ἴο τὴ6 [αὶ 1ῃ)6 5ἰαίΐθ ὰβ ὩΘΘῚ ΤΊΟΤα {γδοΟίϑ ὈΪΥ 
ἀἰβροβθαά, ὭθνοΥ 50 Τἱρθ ἴὺ ἃ στρα ]ν ροοα [ἰεϑάδι, δἃ5. ἰο- ἀδυ. 
ἘῸΓ 1 Ὀοϊάπεθβο Ὀ6 [86 ραᾶζεῃί οὐ οδύθίθβδϑῃθβϑϑ, ἰαχίςγ, δηά 
ἸΠΒῈ ΟΣ] δίοη, 1 15 [Π6 ραγί οὗ ἴδβαγ ἴο τδϊκβ ρεορὶβ ποῦ 
ἀἸβροββεα ἴο δρρὶ!οδίίοῃ, οὈθαΊ]θησα, δηα ροοα ογάθσ. Α ριοοΐ 
οἵ ΜΒ γοῖι τὺ αἸἰβοονεῖ ἴῃ {π6 Ῥαμανιοι οὗ ΡΘΟΡΙΘ οἡ ᾿βἢ!Ὁ- 
Ὀοεατά. Ιΐ 15 ἰῇ βϑϑαϑοῦβ οἵ οδὶπη ψγεαίθου σφ ἰμοῖρ 15 
ποίησ ἴοὸ δα (δύ αἸβοσαάξυ ΤΥ 6. 5814 ἴο τεῖρῃ, Ὀαΐ ἃ 5 
ΒΟΟΏ 85 ἴῃθΙΘ 15 ΡΥ ὨΘηΒίΟη οἱ ἃ δ[οιτη, Οὐἠὁ δῇ ΘΏΘΙΩΥ [ἢ 

1 3686. Δ  δθιογ 5 δηίμειη, Εοοϊθθ, χῆν. τ, “Ἰδὲ 15 ΠΟΥ͂ ῬΓΑΙΘΕ. ἴϑιηοιβ 

ΤαΘἢ δηᾷ οἵ [δίπους ἰμ8ὲ Ῥεραϑῖ τι5.᾿" 
2. 1 ροραάρία, 447 Β.6. ; ᾿οίϊαμῃ, 424 Β.5σ. ἘῸΓ Τοϊμλάθα δρᾶ ΗΙΡΡο- 

οἴαίαϑ 586 ΤΠας. ἴ. ττα ; ἷν. τοῦ [0}}. ; Ατοίθ, ΖΨζ. α. ν. 471: νἱ. 522. 
5. Ἐὸγ {86 ἄδίβ 566 [πἰγοᾶ, Ἐδιλδυῖβ. . 
4 πραάδίΐηρ ὅτε Β. μόνοι, αἶ, οὐ μόνοι, “ΜΆΘΩ ([Π6 Βοεοίίδῃ5 ψεα “οζ 

πηδἰαρα.᾽ 
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Ιρῃς, [Π6 βοὴ οβδηρεβ; οί ΟὨΪΥ 15 ἐδ ψοχα οἱ σοῃηηδηά 
οὈεγεά, θα [Ποῖα 15 8 50 οἵ 5116 ηΐ Ἔχρεοίδίοῃ ; [Π6 ΤΠ ΘΒ ἡ 
γαῖ το οδίοἢ [ῃ6 πεχί ϑίρῃδὶ κ δὴ ογομεβίσα ὙΠ αγ8 5. ὌΡΟΩ 
[Πς Ἰεδάϑδυ. 

42} .Κγ. Βαϊ ᾿πμαερά, ρίνεῃ ἰῃδὶ ὩΟΝ 15 ἴῃΠ6 ορρουψπηῦ ἴο 
ἴὰκα ορβάϊθηςβ δὲ [6 ἢοοά, 1 15 ΒΙΡΏ {πὴ 4150 ἴο ὄὌχρίδιῃ 
ὈΥ δας τηθδὴβ Μὰ δία ἴο τεκιη]6 1 [Π6 ᾿δατί οἵ ΟἿΓ 
σοπηίγγγαθη ἦ {Π6 οΟἹ4 ἢτοϑ--ἰῃ8 ρῬαβϑιοηδία Ἰοηρίηρ᾽ ἴῸΓ δητπ6 
γα] οιιτ, ἴοσ [86 οἱοῖν δηά [86 με] εῖηρ οἵ ἴῃ6 ἄδγϑ οἵ οἹά. 

ὙΥΕ61] (ρὑτοοςβαεαᾷ βοογβαίθβ), ΒΡ ροβιηρ 18 γ]5 64 [Π6ῃὴ ἴο ἰδΥ͂ 
οἰδίτι ἰο οογίαίη τηϑίθσιαὶ θα! ἢ πον Ὠ6]4 ὉΥ οἰἴμεῖβ, γα σου]Ἱά 
ποὺ Ὀρίζου σα πιυ]αίθ [θη ἰο ἰᾶν απ οἡ [6 οὈ]εοίβ οογοίβα 
ἴδῃ ὉΥ͂ 5Βῃονίηρ ἤθη [Πδὲ {π656 ὅγε ΘΠ ΘΒΊΧΆ] ΡΟΘΘ ΘΒ Οἢ5 ἢ 
ἴ[ο ΜΏΪοῆ {Π6Υ Πδά ἃ ἡδίασαὶ τίρῃ. Βαΐ 51π06 οὔγ οὐ]βεοΐ 15 
[ῃδ΄ [Π6Υ 58μοι]α 5εὶ {Π6 11 ̓ θαγίβ οἡ νιτίιοιθ ὈΓΘ- ΘΠ] ΏΘΠΟΒ, 
ψῸ ἡγιδὲ ῥέον ἴο {με ἰμαΐῖ βοῇ Ποϑάβῃιρ σοι] ηε4 ΜΠ 
γἰΓ6 15 8η οἱ {{Ππ|6- Ποπουτεα Πευϊΐαρα ΜΜὨ]ΟῊ ρῬουίδίηβ ἴο {Π 6 1 
Ὀεγοηάᾷ 411 οἴμούβ, δῃηά [ῃδῖ 1 [Π6Υ 5ίσίνε δαγ θυ αἴεγ 1 ΤΠ Ὺ 
Ὑ71}} σοο οὐυϊ-ορ [ῃ6 ψου]Ἱά. 

4 γ. ον τα χὰ ἴο ᾿που]οαία [15 ἰθσθοη ἢ 
δος. 1 [δίηἶκ ὈΥ του ηηρ [Π6 ἢ οὗ ἃ [βοΐ δἰγθδαν τερ]βϑιθγθα 

ἴῃ {πεῖγ τη 5," [δὲ [πῃ6 οάδϑι οὐ οὔὗὐ δησθϑίουβ ΏΟΒΘ ΠΔΠΊ65 
816 Κηον ἴο 5 ΜΕΙΘ 4150 {πΠ6 Ὀγανεϑί οὗ ἤθΊΌΊβ. 

427}. 1 ϑΌΡΡοΘε γοι τείεσ ἴο {παῖ παρτηθδηΐ οἵ τῃ6 ροαβ 
ΜΈΙΓὮ, ΤῸ {ΠΕ νιγίοβ 564 Κ6, ὐδοῦορθ δᾶ ἢϊ5 [ὉΠ ονγοῖθ Ε͵Ε 
οΔ]]6 4 οἡ ἴο ἀβθοιάθ ἢ 

δός. 65, 1 τοίου ἰο {πὲ δῃηά ἴο [6 Ὁ δηάᾶ τοϑαυηρ οὗ 
Ετθοβίμει5,ὅ δΔηα α͵50 ἴο {πε νγ΄ ψὨΙΟΝ 1ἢ Ὧϊ5 ἄδγϑ γγὰ5 παροά 
ἴο 5ἴαΥ ἰῃς [ἀξ οὗ ᾿Ιῃναϑίοη ΠΌμ [6 σι Ώο]6 Δα ]οΙηΙηρ οΟη- 
ἰπθηΐ ; δηά ἰῃαῖ οἴΕΥ ΜᾺῚΓ ἴῃ {πῸ ἄδγϑ οὗ {π6 ἩρυδοϊἊάδο 
ἀραϊησὶ [ῃ6 τηϑθῃ οἵ Ῥεϊοροηῆηββα  δηᾶ [ῃδί βθῦθ5. οἵ Ῥδί]85 
[ουρδὶ ἴῃ τὰς ἄαγ5 οἵ ΤΏεβααβ ὅ----ἰη 411] ψ Ὠομ τὰς νἱτίαοι5 

1. Βραάϊηρ ἀνερασθῆναι, ΘοΠΠοΙ6γ᾽ 5 δπηθηάδίίοι οἵ (8 να]ρ. ἀνερισθῆναι. 
2. ΟΕ, ϑοίοῃ ἴῃ 186 τηβίϊζου οἵ ϑαίδηινβ, Ρῖαί. δος 8; ΒεΙρῖ, ῥοεέ. 1,2. 

Ωγ. ϑοίορ, ΣΑΛΑΜΊΙΣ, 1. 2, 3. 
8. Οὐ, ““ἴο ψΜὨΪΟὮ {Π ΕἸ ΘαΥ5. α΄ δἰτεδαν ορεπηθᾶ, ̓ 
4 8866 Αροϊοάοσχαβ, 11. 14. 
5. Γῇ, 11. . 547, ᾽᾿Ἐρεχθῆος μεγαλήτορος κ.τ.λ. 
6. ΟΕ ἴβοο. ϑαμερ. το, ΏΟ μδῃά165 411 [ῃς ἰορίοβ. 
7 (οττλοηΐυ ϑροΐζθη οὗ δ5 ““1868 Βδίσγῃ. ἡ 566 ατοίβ, 7. 6. 11. οἴ. συν. 
8 Αραίηϑδί [ῃ6 Διηβζοῆβ δηᾶ Ττϑοίδη5 ; οἱ. Ἐ 6γοᾶ. ἴχ. 27; ΡΙαί, 7245. 27. 
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ῬΓΘ- ΘΠ ΘηΟΘ. Οἱ ΟἿἹΓ 8 ΒΥ δῦουνο [86 τηθῃ οἱ {ῃεῖὶῦ Το 
{{π|ὲθ ὰ8 τηδᾶάθ τηδηϊίεσ. οὐ, 1 γοὶ ρίξβαϑε, Ὲ ΤΏΔΥ 
οομλα ἄονῃ ἴο {πϊηρ5 οἵ ἃ ἰδίου. ἄδίθ, ψῇοῃ {πεὶγ ἀθβϑοθηά- 
δηΐῖα δῃᾶ [ῖῃ6 Ὠδίοθβ οἵ ἄδυγϑ ποῖ 80 ἰοηρ δηΐθιου ἴο ΟἿ 
οὗ ἡτοιρῃΐ τὼ [δ86 ϑἰπιρρ]α ΜΠ ἰῃ6 Ἰοτβ οἵ Αϑία,  πᾶὺ οὗ 
ἘΜΙΓΟΡΕ αἷδο, δἃ5 [8 85 Μδοβδάοηϊδ: ἃ ῬΈΟΡΙΘ ροϑββϑϑϑϑίηρ ἃ 
ΡΟΜΕΙ 8η4 τηξδῃ5 οἵ αἰΐδοϊκ δ: Ἔχοδθαϊηρ Δ ΠΥ ὯΟ δα ροῃα 
Ὀδίοτο --- σο, τογθοόνεῖ, δα δοσοιηρ 15η64. {ῃ6ς ἀομπρ 680 
ἀεράθ. Τῇεθα {πηρθ [ῃΠ6 τλξῇ οἱ Αἰῆξης ντουρῃς ῥδιν 
51 ηρ616-Ππηα 66,3 Δηα ῬΑΙΠΥ 85 βθδύειθ ΜΙ τ[ἢ6 Ῥεὶορομηρϑίδηβ 
1ὴ Ἰδιτοὶς οη ὈΥ͂ ἰαηα δηᾶ 58εδΔ. Ἡδθῖοθϑ εγα [Π656 ΠΊΘη 8150, 
[ΔΥ ΟΠ ΒὨΙΠΙηρ,, 845 τϑ ΠΟ [6115 τι5, [Π6 ῬΕΟΡΙΘ5 οἵ {πεῖν ΠΠΠ16. 

4 7. 85, 50 γΠ5 [6 5ἴουυ οἵ [ΠΕῚῚ ΠΕ βτη. 
͵δός. “ΓΠΏΘγοίοσα 1 15. τΠδΐ, διηλιϑί [Π6 Ἰϑηῦ σἤϑηροθ οὗ 

᾿ΠΠΔὈΙΔηἴ5. δηα τῃ6 τηϊρταίοηβ ΜὨΙΟὮ, νανα δου χανε, σσορί 
οΥὐοῦ Η1165, [π6956 πιδιηϊαι θα {ποιῆβοὶνες ἴῃ {Π6 1 οὐ ἰΔΠ6, 
ὈΠΙΟνΘΩ͂ ; 50 ἰῃαΐῖ τ΄ ψὰ5 ἃ σοιητηοη [ὨΙηρ ἴου οἴμοῦβ ἴο ΠῚ 
ἴο ἴθηι 88 ἰο ἃ. σοιτὶ οἵ δρρεαὶ οἡ ροϊηΐβ οἵ τἱρῃΐ, οὐ ἴο ἤδθ 
ἴο Αἴῆθηβ δ. ἃ δου οἵ ταπιρα ΠοῸμῚ {Π6 Ὠδηᾶ οἵ (ῃς οΡ- 
Ρτοϑϑοσ. ὃ 

ΤΏθη Ῥοηοϊθο: Απᾶ {π6 ψοηᾶθυ ἴο τη6, ϑοοδίθϑ, 15. ΠΟΥ 

ΟἿΓ ΟἸΤΥ ἜΥΕΥ σ816 ἴο 46011η6. 
δός. 1 {81ὴκ ψῈ δῖα νἱοϊίτη5. οἵ οἵστ Οῇ ϑποοθθθ. [416 

ΘΟΙῺ6. αἰῃ]θίθ, σοσε ἴδοιθ ὑγθροηαργαησα ἰῇ [Π6 δύδῆα 85 
Ὀειαυεα ἢϊπη ἰηΐο ἰαχιῦ τ] 6 δνθηΐαδ!!ν ϑασοατα 5. ἴο 
ῬΌΠΙΘΙ δηϊαροηϊβίθ, 580 6 ΑἸΠΘηΐδηϑ8, ἴῃ [86 ρ]εηϊπαᾶς οἵ οὔ 

ΘΌΡοΥοΥγ, ἢᾶνα περ]θοϊβᾷ οὔγβεῖνεθ δηα δὲ Ὀξοοίης ἀε- 
σξηρῖαῖθ. 

27. ΝΥβαί {φῇ οὐρῃΐ γα ίἰο 40 ΠΟΝ ἴο ΤΕΟΟΥΘΓ ΟἿ 
ΓΟΥΤΊΘΥ ψΙΓΠ6 ὃ 

͵δός. ΤΏΘΙΟ πορᾶ Ὀ6. 0 τηγϑίειυ δροσὶ ἐμαί, 1 {διηΚ. 
γνε Ἵδῇ τραϊβοονεῦ [ῃ6 ΒΕΓ ΠΟΩ5. οἱ ΟἿΓ [ΟΙ ἰδ 6 15--ΘΡΡ]γ- 
ἴὴρ [δ ἰοὸ {6 τερι]δίίοη οἵ οἱἵ ᾿ἰνεὲ5 ψ ἢ βοιμειίηρ οἵ 
{ΠΕ6ῚΓ ῥυθοϊβίοη, δηα πού ΠΩΡΓΟΌΘΌΪ στ 6 ϑθοσθϑϑ; ΟΥ Μ6 
οδη ἰπηϊαΐα ἴῇοθα ΠΟ δἰαμα δ ἴῃς ἔἤομὶ οἵ δῇαιτβ ἰο- ἄδγ,ὅ 

1 ΤῊΘ ““ῬΕΓΙϑίΔἢ ᾿᾿ νν8 15; οἱ, ΤὨπογά. 1. 1, 
2 δ οπιῖί5 {μ6 ΡΙαΐαβϑῃδβ. 9. ΘΚ (ΡΙ4:.) 2Ζ2εγι6χ. ; Ἰβοοῦ, αρερ. 
4 Βραάϊηρ ἀθληταί τινες, οἵ 1 ἄλλοι τινὲς, ἰΓΔηΒ]αῖθ ““ΔΩΥ ΟΠ6 6Ἶ56.᾿" 
5. ὃς, [ὴ6 Τ,Δοράδοιηιοηϊδηθ, 868 ὟΝ. 1. Νεντάδῃ, οὔ. οἱξ 1. 596, 
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δΔααρίηρ ἴο οὐγϑοῖνοθ (Πεῖγ τὰ]Ὲ οὗ 11ἴ6, ἴῃ Μ ΏΙΟΝ οδδβ6, 1 να 
ἴἴῖνε ῸὋΡ ἴο [6 5βἰδηάαχαᾷ οἵ οὗν τηοαῖθ]β, ἵὰ ΤΏΔΥ ΠΟρΕ δἱ θαβί 
ἴο Τίνα]! [ΠΘῚΓ ΘΧΟΘΙΪΒΏΟΕ, ΟΥ, ὈΥ ἃ ΤΏΟΓΕ σΟὨΒΟΙΘΏΠΟΙ5 ΔΑ ΠΘΓΘΏΘΘ 
ἴο ψηδί [Π6Ὺ δἰ αὖ, τ156 ΒΌΡΟΓΙΟΥ. 

Υου ψοι]ά 5βθεῖὰ ἴο ϑυρρεβῦ (6 δηϑγεγεα) (δι [6 5ρ1Π| οἵ 
θυ] δηα τανε τη Ποοα Πδ5 ἰδίςθη σἱηρβ δηα ΘΕ οὐ οἷ ;} 
8.5) ΤΟΥ 1ηϑίδῃςθ, ἤθη Μη] ΑἰΠμθηΐϊδηβ5, πΚ6 τ[ῃ6 1 ΔΟΘαδοΙ ΟΠ Ϊ8Ώ5, 
ΤΟ ΎΘηΟ6 ΟΪά ἃρε---ἰῃς ΑἰΠοηΐδη, ο ἰαΐκες 15 Τῇ ΓΑ ΠΘΓ ἃ 5 
8. 5[ΔΙΓΠΉΡ-ῬΟΙηΣ ΙῸΓ [Π6 σοηίειηρί ἢ ῬΟΙΤΒ. ΠἸΡΟῺ ΡΊΘΥ 4115 
ΏΘΩ {01 Ὧ6 ῬΥῪ δ ϑίσιοῖ δὴ δἰξζθβηϊοη ἴο ἰῃῆ6ς. Ῥοάγ, ψῶο 
15. ποῖ οοηίδηΐ ΜΠ περ]δοιϊίηρ ἃ ροοά Παθῖϊ,2. Ῥαΐ ἰδπρῆβ ἴο 
ΒΟΟΙΏ ἰῃοθα ΜἼΟ 81Ὲ οδίθι] ἴῃ {ῃ6 τηδίζευ ἢ ΏΘη 5}48]] 
6 ΑἰμΘηΙΔῺ5 50 ΟΌΘΥ ΟἿἿ τηδρΊϑίγαίθϑ5.---ῦσα ΜΏΟῸ ἰακα ἃ ριᾶθ, 
8ἃ5 1 ΜΕΘ, ἴῃ ααϑριϑίηρ δας ουγ  ὙΏΘΩ, ΟὔΟΕ ΤΊΟΥΓΘ, 5841] 
ψγ6 Ὀ6 πηϊεα ἃ5. ἃ φῬξορ!ίε----νσα ψο, Ιηδ θα οἵ σοιμὈ] ηηρ ο 
Ῥτομλοίβ σοιῃτηοη ἰηἰογαϑίβ, ἀθΠ σῆς τῃ ὈΙΔΟΚοηϊηρ ἐδ οῇ οἰμε δ 
ΟΠδίϑοίειβ,5 ΘηνΥ Ωρ ΟΩΘ ΘΠΟΙΠΘΙ ΤΟΤΕ [8 ῈῸ ΘΏΥΥ 411 [86 
ψοΥα Ὀεβια65 ; δη6--- ὙΠ ]Οἢ 15 Οὐὐ οτϑί (Δ1Π1ηρ---100, ἴῃ ρτῖναίθ 
δΔηα ῬΆΌ]Π1Ο ἰητούσοιγθα ΔΠΠκ6, ἀγα ἴοσῃ ΟΥ̓ ἀἰ55 5 Ο ΔΠα ΔΙ6 
ΟΡ 1 ἃ τῆ8ΖῈ οἵ ΠΠραἰίομ, Δ Π 4 Ῥτείευ ἴο τλαῖκα σδριΐα] ουΐ 
οἵ ΟἿ ΠΟΙ ου θ᾽ ΟΠ Ποῦ] 165. ταῖμευ ἴδῃ ἴο τεπᾶθυ πλπίμα] 
δϑϑιδίδβηοα Ρ ΤὋ τηδίςθ οὔ οοπάποίς σοηῃϑιοίθηΐϊ, ᾿παθρα, ψ6 
ἴτραΐ ΟἿἿ Ὠδίοηδὶ ἰηἰογοοίθ ἢῸ Ὀείζοευ ΤΠδη 1{ {ΠῈῪ μεῖς [ῃς 
ΟΟΠΘΘΙΏΒ. ΟΥ̓ ΒΟΙῚ6 [ΟΥΕΙΡῺ δίδίθ ; ψὰ τηδκα ἤθη ὈοηΘ65. οὗ 
σοηΐθη!]οη ἴο Ψ͵ΔΏΡ]Θ ΟΥΕΙ, Δηα τα]οῖοα 1 ποίμίηρ 50 ΠΟ ἢ 
85 ἴῃ ῬΟΒΒΘΒΒΙΠΡ Τηδδη5 Δη64 ΔΌΙΠΠΥ ἴο ἰππὶρε [Π656 ἰαϑβίεϑ. 
ΕΥΟΙΏ [ἢ15 Ποϊ 6 15 εηρεηδοιεα 1ῃ [Π6 5ἴαϊε ἃ βρισῖῖ οἵ ὈΠη4 
[ὉΠγ 8 δηᾷ οονδγάϊοθ, δηᾶ ἴῃ [6 μεατίβ οἵ τῇς οἰ Ζεηβ 
Βρτγθα 5. ἃ ἰδηρὶθ οἵ δαίσεα δηᾶ τλπαίταὶ] Ὠοϑί ΠΥ τ ΏΙΟἢ, 85 
1 οἴξῃ ϑῃαάαοι το {Π1η|κ, Μ11 βοιὴθ αδΥ σδιι56. ϑοηθ ἀἰβαβίου 
ἴο ὈΕ6ΙΔ11 [Π6 βίαϊε στεαίεσ [δὴ 10 δὴ Ῥδβδγ. 

Ὧο ποῖ (τερ!εα ϑοογαίθθ), ἄο ποῖ, 1 ριαύ γοῦ, ΡῬειτηϊ 

1 ΟΥ, “15 [8 ΘὨΟΠΡΉ ΑΨΑΥ ἔγοση Αἰῃθη5,᾽ 
2. δὲβ Ῥείον, 111. χίϊ. σ, Ρρ. 123; “οί. ατᾷ. 1. τῷ; ἄν. ἵν. 5 (ΤΊδη5. 

νΟΪ. 11. ῬΡ. 279, 345). 
5. Οχ, ““ἴο ἄδα] ἀδϑρ αν ὈΥ ομδ ἀποίμογ. " 
8. Βεοδαΐηρ ἀτηρία. ὅε6 Τ,. ὈὨϊπάοτε αὐ ζοε., Οχ. εά. ἱχ. Αἱ. ἀπειρία, 

8 ψατΐ οὗ 51.111, οὐ ἀταξία, ἀϊδοταοηϊϊηθθο, (ΟἹ οί. Αἐ1. 1, κ. 
5. ῬΟΒΒΙΡΙΥ (Π6 δαίΐμογ 15 {ὨἸπἸηρ᾽ οἵ {Π6 ἐνβηΐβ οἵ 406, 4ο5 Β.6. (566 “Ζεζ. 

Ι. νἱϊ, ἀαηά 11.}, δῃηα ΒΙβίοΥΥ τὺ ταρϑαί [5610 
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γΟῦ 561 ἰο ὈδΙίθγα {παΐ [ῃ6 ΑἰΒΠΘηΙΔη5. δῖα ϑιηπθη ΜΠ 80 
ἸΠΟΌΤΔΌΪΕ ἃ ἀσριανγ. Το γοι ποῖ οὔβϑοινε {μοῖγ αἰ] 50]0]1Π6 
ἴῃ 811 πᾶνδὶ ταϑίζειθ ΙοοἱΪκς δἱ ἐπϑῖτ ρῥτοιηρὲ δηᾶ ὀσάθεϊν 
οὐβάϊθηςβ ἴο [ἢὴ6 ϑιροπηϊοηαθηΐβ δ [Π6 ρσυιηηδβϑῆς σοῃίθϑίβ, 
[Ποῦ χαΐϊία πρτίνα θα σα ρϑεγνίεησα ἴο {μοῖγ ἰθδοβοῖθ ἴῃ ἴπα 
(το ϊηρ οἵ ΟἿΤ ΟΠΟΓ565. 

᾿Ὗα65 (88 δηϑνετῖθαά), {πογθβ [ῃ6 ψοηάου οἵ 1΄ ; ἴο [Ὠ1ηΚ [Πα 
- 811 [ῃοβ6 ροοά ῥὈξορῖθ βΒῃοιϊα 580. ΟΌΘΥ {πεῖγ ἰοεδάθιβ, θαὶ [μδῖ 

ΟἿἹΓ Βορ]το5 δηα Οὐ. σανδισῦ, ΏΟ ΤΏΔΥ Ὀδ6 βιρροβεά ἴο τϑηϊς 
Ῥοίοσα τῆς τοϑὶ οἵ [86 οἰζθηθ ἢ Θχοθθησς οὗ τηδηῃοοᾶ,2 
ΘΠ 14 Ὀ6 50 ΘΠΌΓ͵ΘΙΥ πΠδιηΘηΔ Ὁ]6 ἴο αΙ5ΟΙΡ]1Π6. 

ΓΘ ϑοοίδίθϑ : Ὑνεὲ11, πὶ {ῃ6 σουηο!]! ΜΉΘ. 515. οἢ 

ΑΙδοραροβ 15. σομῃηροββα οἵ οἰΖζθηβ οἵ ἀρρτονεά 8 οδβδιδϑοίου, 
5 1 ποῖ ἢ 

(ουίϑιη]ν (Ὠ6 δηβνετθάλ. 
δός. ΤΏΘΩ οδ γΟῸᾺ ΠΔΠΊΘ ΔΩΥ͂ 5111|4Γ Ὀοαγ, πα 1618] ΟΥ 

Θχϑουίνε, {ὐγϊὴρ οαθεὲ5. ΟΥΓἮΆ βηϑδοηρ ΟΙΠΕΙ Ὀπβίπεθα ὙΠῊ 
ΘΊΘΔΙΟΥ ΠΟΠΟΙΪ, ΠΟΙ  Ἰαρα]ν, ὨΙΡΘΥ αἸΙΡΏΙΥ, ΟΥ ΤΟΓῈ [Π|- 
Ρδιθ4] 7πϑίϊςε ἢ 

Νο, 1 Βᾶνε ἢο δι ἰο πη οἡ μα βοοῦα (Ὠ8 δηϑνεγθά). 
ος. ΤΏΘΩ ψ͵θΟΡ Οὰρῃς ποῖ ἴο ἀβθϑραὶῦ 85 ἱμπουρ 411 56 η86 

οὗ οτάἄουϊηθθα δηᾶά ροοά ἀβοριηθα μαᾷ ἀϊθαᾶ ουὐδ οἵ οὔ 
[919}}19}5 8) 466 19}68 

511 (886. δηϑνεγαά), [Γ 1 15 ποῖ ἴο μαῦρ Ἰροὴ οπα 5ίτίηρ, 1 
τηδι ἰδίῃ [μα 1 ΤὩΠΙΪΑΥΥ 5θύνιοθ, ἡ ΓΘ, 1 ΔΎ ΕΓ, βορτι θῖν 

Δα [ΘΙ ΡΕΥΔΠΟ06, οΟΥΘ 1655 δηα ροοα ἀἸβοΙρ]1η6 ἀγα ἡδοαρά, 
ΠΟΩΘ οὗ [ἢ656 βϑϑϑῃία]β τθοοῖνεϑ ΔΩΥ͂ δἰζθ []0Ώ. 

ΜΑΥ ἃ ποῖ ρεύδδρα Ὀ6 (αϑκεά ϑοογαῖβϑ) ἰῃδξ ἴῃ [815 
ἀεδραγίηθηίὶ (Π6Υ τα οἰδμοοιεα ΟΥ̓ (ῇοβ6 ψὴ0Ὸ αν (ἢ6 ἰεαϑί 
Κηοσίοάρε ἢ Το γοι ποῖ ποίϊοθ, ἴο ἰακα [ῃ6 οα86 οἵ δδιὉ- 
ὈΙδυοΥβ, ομουίο ΡΟΥΘ 5, ἀδῆσθυβ, Δηα [ῃ6 [πκ6, [δῖ ἢ0 ομδ 
σοι] νοῦ ἄτγθαια οἵ ἰθδάίηρ 1Γ 6 ἰδοκρα [6 τϑαπίβιία Κηον- 
Ιεᾶρε ἢ δῃᾶ {ῃ6 β8δῖ:ὴ8 πο] 5 οἵ ψΎΘΘΊΘΥΒ. ΟΥ ῥδηογαίαϑδίθ. 

ΜΟοΥΙθουθυ, νυ 116 τὰ [656 σα565 ΔΩΥ͂ ΟἿΘ 1ἢ σΟΙΏΤηΔΠη6 οδη {61} 
γοῖι ποτα ἢ6 σοῦ [86 οἰθιηθηΐατυ Κηομ]βάρε οἵ δί ἢ6 ῥγεϑιθϑ 

1. 4 ίεέαξαξ, 1.6. 5ἴανγατ 5 δηα ἰγαϊηἱη ρ-τηδϑίεϑ, 2 καλοκἀγαθία. 
8. ΤΟΒΉΪ αΙν, {86 νὺ πηιϑὲ ἤανα Ῥαϑβϑαά [ῃ6 δοκιμασία. ΑὨΩ͂ ἴογ {με ““Ατϑο- 

Ῥαροβ᾿ 566 Ὁτοίε, 27. σ. ν. 498 ; Δτίβίοις, 2 οἶ. Ἰῖ. τ; 42}. 2 οῖ. 4. 4, ψΏΘτα 
566 Ὅτ. ϑαηάγϑ᾽ ποίβ, Ρ. 18. 4 ἐπιστήμη. 8:6 Ῥεΐον, ΠΙ. ἱχ. το. 
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ΟΥ̓́Θ, ποδί σΘηΘΓα 15 ΔΓ διηδίθΥ5 Δα ΠΠΡΓΟν 56.5.1 1 40 ποῖ δἱ 
811 ΘΌΡΡοϑβε (παῖ γοῖι ἃῖ6 οὔθ οἵ ῃδΐ βοτί. 1 Ὀε]ανα γοῦ σου] 
σῖγα δ5 Οἰθδὺ δὴ δοσοιηΐ οἵ γΟῸΓ ΘΟ ΠΟΟΙ Πρ ἴῃ σἰταίερυ δ5 γοῦ 
σου 1ἢ [ὴ6 τηδίϊε οἵ ψ.τθϑι!ηρ. Νο ἀἄοισδί γο ἢᾶνε 
σοῦ δ Πιϑδί ἢδῃᾷα Δ ηΥ οἱ γουγ [Δ 615. “τα]δὲς. [Ὁ ρἜησ.α]- 
5010, ΜΏΙΟΠ γοῖι σΔτΈ ΠΙΠΪΥ ῥύδβϑεῦνε, Ὀεϑιάθθ μανίηρ οοἸ]οοίεα 
ΤΩΔΠΗΥ͂ ΟἴἤΘΙ5 [ΤΟΙ ΕΥΕΙΥ ΠΌΘΟΥ ΏΘησΣ 1 ψγὰ5 ῬΟΒ51016 ἴο 
ῬίοΚ ῸΡ δΔῃγ ἱαον]θᾶρε ψΏϊοῃ μου] Ὀκ οὗ ιι586 ἴο ἃ [αΐυτα 
ΘΘΏΘΊα. Αρϑίη, 1 [66] δα γοι ἃ16 ἀδβερὶν σοηοογηξα ἴο 
ΘϑσΑΡ6 θύθῇ ὈΠΟΟΏΒΟΙΟΙΙ5. ἸΡΏΟΙΔησΘ. Οἵ ΔηγΓΠΙηρ ΜὨΙΟἢ ν011 Ὀ6 
ΘΘΟΙΨΙΟΘΔΌΪΘ ἰο γοιὰ ἴῃ 50 ΠΙΡΉ δὴ οἴδοξ ; δῃηᾶ 1 γοι ἀείθοϊ ἴῃ 
γΟΌ ΒΕ δὴν Ἰρμούϑηςθ, γοῦ [τ ἴο [Π0586 Ο Πᾶνε Κπομίθᾶρε 
ἴη [ἢ6568 πηδίζεγϑ (βραγίηρ ΠΘΙΓΠΘΓ οἱ 5. ΠΟΥ ρυδεπ446) ἴο ΞΌΡΡΙε- 
πηθηΐ γΟΌΓ ἰρηοδησα ΟΥ̓ ἰπεῖγ Κηονίεαρα δηᾶ ἴο βεοῦγε {ΠΕῚΓ 
Ὠ6]Ρ. 

ΤῸ ψιοῦ Ῥοηοθο: 1 δηλ ποῖ 850 ὈΠΠη4, ϑοοζαίθθ, ἂἃ5. ἴὸ 
᾿]ΔΡῚΩΘ. γοῖ] 58 ἰῃεθα ψογάβ ππηᾶθγ [ῃ6 1άδα [ἢδὺ 1 8ῖὴ {{π|Ὺ 
50 ΟΔΤΘΙ͂Ι] 1ὴ [Π656 τηδίζειβ ; θα ταῖθϑυ γοῦγ ΟὈ]δοῦ 15 ἴο θδοῇ 
τὴς ἰδαῖ [ῃ6. ψου]ᾶ- 6 ρσϑῆθγαὶ πλαδὶ τα σα ἢ {Π]ηρθ Π15. ΟΔΓΕ6. 
1 δαάτῃϊδ ἴῃ ΔΩΥ͂ οα56 81] γοιι 58. 

Θοοίαίεα. ρτοσεθαβξα : Ηδθ 1 ἀνε οδιρῃΐ γοῦν ΟὈδετνα- 
[100, ΡοΙο165, ὑμαῦ ἃ Πρ τηοπηΐδιῃ ὈΔΙΓΙΘΥ ϑἰσείοῃθα πκὰ ἃ 
ὈΌΙναγΚ ἴῃ Πποηΐ οὐ ΟἿΤΓ σΟῸΠΓΥ ἀον ἰονγαγάς Βοβροί! --- 
οἸοῦο, τηούθονϑῦ, ΟΥ̓ ΠΔΙΤΟΝ 8η64 ὈγΓεοΙριίοιιβ ρ85565, [Π 6 ΟὨΪΥ 
ΘΥΘηι65 ἰηΐο {π6 δαὶ οἱ Αἰζίοδ, ΥὩΙΟἢ [165 Ἐηριτα] αὶ ΌΥ ἃ 
τηρ οὗ παίαγαὶ ἐογίγθϑϑαϑ ἢ 5 

δ ογ. ( ουίϑιηϊυ 1 Πδνθ. 
δος. ὟΝ 611, ἀπᾶ ἢᾶνγε γοι Ἔὐεσ ἢδαγα {611 οὗ [ὴ6 Μυϑίδῃϑβ 

δα Ῥιβιδη5. Πνηρ ὙΠ Ιη [6 ἰουγουν οὗ [ῃ6 οτϑαΐ Κίηρ, 
Μ6ο, ἰη5146 {πο ῖγ τηοπηΐϑιη [ογίγεθϑθϑ, ΠρΡΏ ΠΥ αυτηβά, τα δ ΌΪ]ς 
ἴο τυϑῇ ἀονῃ δηα [πΠϊοΐ το ἸΠ]ΌΤΥ ΟἹ τῆ6 Κιηρβ (ΕΥ ΓΙΟΥ͂ 
Ὀγ {ποεῖν ταῖ5, ΏΠῸ6 Ὀγοϑουνίηρ [Π6ῖγ ον τεθάοτχῃ ἢ 

,2.7. 85, [6 οἰτουτηβδίδησαξ 15 ἢοΐ ὩΘῪ ἴο ΠΊ6. 
Απηά ἄο γοι πο (δ1ηκ (Δα ἀ64 ϑοοαίθ5) [ῃδΐ ἃ σοῦρβ οἵ 

γοπηρ 8Δ016-οαϊεα ΑἸΠΘηΐδη5, δοσουίτεα ΜΠ ΠΡΉΘΙ ἀγπη5,: δηᾶ 
1 (ἢ, ρῥοῖ, Ζαε. χιϊ. ς (Τγαῃϑ5. νο]. 11. Ὁ. 320). 
9 Τὴ τηοπηΐίϑῖηϑ ἂγὸ ΟἸΪ!δούοὴ δηᾶα Ῥαγῆθο Ν,, δηᾷ (ογαίαᾳ ΝΥΝ. 

5. ῬῸΓ [Πϊ5 ΠΠπυϑίγαϊίοι 566 «μα. 111. 11. 23 (Τα 5. νο]. ἴ. Ρ. 157); οἷ. Ξδοϑι. 
ἵν. τ (Ῥεΐονν, ρ. 216), ψῇεγα ϑοογαῖθβ (Ξ}|Σ)) τείευϑ ἴο Ογγιιθ᾽ ἐεχρθάϊίοη δηᾶ ἄβαίῃ. 

ὁ Ὁ. {δὲ τείοσταϑβ οἵ ᾿ρῃϊογαΐῖθθ. 566 ΤΊϑη5, νΟ]. ἱ. Ρ. χοὶ, 

ΝΟΙ,. 1Π|---ὶ Η 
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ΒοΙάϊηρ ΟἿἿΓ πδίιχα] τηοπηΐδίη τϑιηραῦὶ 1 Ῥοβϑθϑϑίοη, ποι] 
Ῥίονα δ οὔςξ ἃ ἱμόγῃ 1ὴ [ῃ6 δηθιην 5 5146 οἰδηβίνεϊυ, ψὨ1]8ὲ 
ἀοίθηβίνειν ἴμθὺ σπου] ἰού ἃ βρίεπαϊα Ὀυ]γαιῖς ἴο ῥτοίθοξ 
[ῃ6 σοπην ἢ 

Το ψὨϊοἢ ῬεΊοΙΘ5 : 1 [Π]ηἴκς, ϑοοίδίθϑ, (ἢ 656 σοι] 6 41] 
Ὁ56ΠῚ] τηϑαβαγαϑ, ἀθο! 4 εα]ν. 

ΤῸ, τ1ῃ6η (τερ!δα ϑοογαΐθ8), {π6 5886. βιυρροϑ 5 πιδαὶ ὙΟΌΓ 
ΔΡρτοβαίίοῃ, ἰτγ, Ο Ὀεϑβὶ οὗ τηξβῃ, ἴο γβα]56 ἔβδιη,- -ἰ γοῦ 8 
ΟΔΙΤῪ Οἷἱΐ 8 Ῥοχγίοη οἵ (ῃδτ, 1 Μ1] Ὀ6 δῇ Πποποῦγ ἴο γουγβοὶ 
δια 4. ὈΪΘσβιηρ ἴἰο (ῃ6 5ἰαία ; ψΏ116, 1 γοιῦ [81] ἴῃ Δ ηΥ ροϊηΐ, [πθτὰ 
ὙὙ011 Ὀ6 πο ἀἄδιηδρβ ἄοῃα ἴο [6 οἰἐΥ ΠΟΥ ἀἰβογεά!ϊ ἴο γουγβοιῖ 

γι.----ΑἸδποοη,; [86 βοὴ οὗ Ατβύοῃ, μα σοποεϊγθα ϑΌ ἢ δῇ 
ΔΥΘΟῸΓ ἴο βρϑῖη [6 ᾿δδάϑῃϊ!ρ οὗ {πΠ6 5ἰαϊαε [ῃδὺ ποίῃίηρ σου] 
ΠΙηαδΥ τ αὶ ἢ6 τιϑὶ δ νοῦ ἃ σοῦτθ6. οὗ ρΌΡΠΟ Θρθθο 65,2 
[πουρὴ ἢ6 δαᾷ ποῖ γεῖ τϑδομεάᾶ [ἴῃ8 ἂρὲ οὗ ὑπνεηΐγ. Ἠ15 
[6 η645 Δη6 τα]! οη5 {164 1 νδίη ἴο δίορ ἈΠ τηδιίηρ ὨΙτη56 1 
ΤΙ α]ου 5 Δηα Ὀείηρ ἀταρρεα ἀονῃ Πότ [Π6 ὈδΘηια.8 ϑοογζδίες, 
ΜΏΟ ἰοοῖς ἃ ΚΙΠΑ͂ΙΥ ἰηΐθγεδί ἴῃ {π6 γοιίῃ [ῸΓ [π6 58ῖκε οὗ 
ΟΠΒδυπ 465 4 [Π6 5οὴ οἵ (Ἰδποοῃ, ἀπά οἵ Ρ]αΐο, αἴοπε βιῃςςεθαθρα 
ἴῃ ΤΕϑΌΓΘΙηρ τη. 1 ὨΔρρεηθά {ππι5. Ηδ [6]] ἴῃ ψ  Ἠΐπη, 
δΔηα Πηδί οἵ 8]1], ἴο ρϑῖὶ ἢϊπὶ ἴο 115ἴθη, ἀείδι θα Πΐτη ΟΥ̓ βοιὴξ 
5ΌΟὮ ΤΟΙ ΔΙΚ5. ἃ5 [6 [Ὁ] ονΊηρ : ὅ 

ΑὮἩ, ΑαἸἰδιισοη (Π8 Θχοϊδϊτηβα), 50 γοι πᾶνε ἀδίοιτηϊηθά ἴο 
Ὀδοοίηδ Ῥτίσηθ ταϊηϊβίου ὃ δ 

αέαμε. 85, ϑοοίδίθϑ, 1 ἢδνθ. 

δός. Αηα ψῆδί ἃ ΠΟΌ]6 δίτὴ ! 1 διρῃϊ Ὠυτηδη ὄνοῖ ἀδϑεσνεᾶ. 

ΟΣ 1 Αἴδαοοῃ, ΡΙ]δίο᾽ 5 Ῥσγοίῃοσ. ατοίε, ῥζαζο, '. κοϑ. 
᾿ς 5. “ὁ δΙδηρΊ {μ6 ῬΘοΟρΙα.᾿ 

8. ϑ6βε. ΡΪαδί. Ῥγοίαρ. 3105 Ο: ““Απά [1 δοΐὴβ ρεύβοῃ οἤεγς ἴο ρίνβ {ῇθιῃ 
δᾶνϊοα ΨψἘῃὴοῸ 5. ποῖ βιρροβεα ὈΥ ἴπδϑῃ ἴο αν ΔῺΥ 5111 ἴῃ [μ6 ατί [ςε, οὗ 
ΡΟΙΟ5], ανθη ἐπουρη 8 Ὀ6 ροοά-]οοκίηρ, δηά το, δπᾶ ποΡΪΘ, [6 Ὺ Μ1Π ποῖ 
᾿ἰβίθῃ ἴο ἴηι, Ῥπὶ ἸαπαρὮ δἱ Ἀἴτ, αθα Ὠοοί Ὠΐτα, 1 ΠῈ}} οἴου 6 ἰ οἰδαπηοιτεαᾶ 

ἄονῃ δηά ταί ῖτεϑ οἵ ὨΪγΏΞΕΙΕ ; ΟΥ 1 6 ρϑιβίβί, μ6 ἴ5 ἀταββοά ΘΝΆΝ ΟΥ Ρπὶ οὐἱ 
Ὁν [86 σοῃβίβ!]δϑ αἱ {Π6 σοτητηϑηᾷ οὗ [86 Ριγίδῃθ5 " (1ονεῖ). Οἱ Αὐβίορῇ, 
Κα ΠΈΣ, δός, κᾶθ᾽ εἷλκον αὐτὸν οἱ πρυτάνεις καὶ τοξόται. 

4 ἘῸΓ ματι ίας (πηδίθγηδὶ ἀη 016 οὗ ῬΙαΐο απᾶ Ἰδαοοη, οουβίῃ οὗ ΟΥ̓ 85) 
566 οἢ. νἱῖ. Ῥείονν, Ρ. το ; ΡΙαῖο [ῃ8 ῬΒΠΟΒΟΡΒΕΣ, ΑἸδαοοῦ 5 Ῥτοίδεγ, 566 (ορεῖ, 
.,Ὁ γος. Χερ. Ὁ. 28. 

ὅ ΟτΥγ, ““δηᾷ ἴῃ 1Π6 ἔτγϑί ἰηβίδποα δἀαἀγεθβίηρ τη ἴῃ 5ΌΟὮ ἰουπὶβ Ἦ6 οου]άᾶ 
ποῖ Ὅδοοβθ Ῥαΐ ραν, ἀθίδιηθᾶ Εἴτα," 566 αρουβ, 11. νὶ. τὰ, Ῥ. 63. ϑοογαῖθϑ 
ΔΡΡΙΪΕ5. Ὠἷβ οὐγῃι [ΠΘοΥΥ. δ προστατεύειν. 



(ΗῸ νΙ. 8. 2-6 “σΟΟΒΑΤΕῈΞ ΑΝῸ ΟἸΔΌΓΟΝ 099 

ἴο ὍΘ οδἰ]θἃ ὩΟΌΪΕ ; δίησα 1 γοὰ βισοσθθά ἴῃ γοῦν ἀαβίρῃ, [ὖ 
[Ὁ]]Ονγ5, 85. ἴῃ 6. πἰρῃῦ [ῃ6 ἄδγ, γοι Μ1}} Ὀ6. δοϊ]θ ποῖ ΟἹΪΥ ἴο 
ΘΥΘΙΥ γουῦ ΘΥΘΥΥ ἢ, Ὀαΐ γοῖι 0011} Ὀ6 1ῃ ἃ Ροβιίοηῃ ἰο θεηβῆϊ 
γοῦγ [πἰθηάβ, γοι Μ11 ταῖθα ὉΡ γοῦν ἰαίμουβ. ἤοτι56, γοὰ Μ11 
δχδὶῦ γοῦγ [αἰ Πε]δηα, γοῖι 0111 Ὀθοομλθ ἃ Πϑῖὴθ [ΠΠῸ6 ἰδ ΠΊΟΙΙ5 
1η [Π6 οἷἵγ Πιβί, δῃὰ ποχί ἴῃ Ε61185, δηα 65 7 Ἔνθ διηοηρ᾽ ὈΔΓ- 
Ὀαιδη5 ῬοΥΏ805, πὸ ΓΒΕιηϊδίοοίθϑ ; Ὀαΐ 6 1 ΠΕΥΘ οὐ 6 ἰξ {Βετα, 
ΜΏΘΓΟν ΕΓ γοῦ Ὁ6, γοιῖι Μ011 6 [Πῃ6 ορβεινεᾶ οἵ 411 θεῃοϊθιβ 

ὙἼΠ6 Ὠρατὶ οἵ Αἰδασοη 5 6116 6 στ Ρῥυᾶθ ἃ5. ἢ6 ἀγδηΐς ἴῃ 
[π6 ψοτγάβ, δηα ρ]δα!]ν 6 βἰαγβα ἴο 1Ἰβίβῃ. 

Ῥγοϑθη νΥ ϑοογαίθ5 ργοσβεαθᾷ ; ΤΏξη [ἢ15 15 οἰβαγ, (Ἰδιοοῃ, 
ἴ5. 1 πού (ῃδΐ γοι τηπδ πϑεᾶς Ὀβηβῆΐξ [Π6 οἰΐγ, ϑίησβ γοῦ 
ἄδϑισγο Ὁ τερ ΠΕῚ ΠΟΠΟΙ ἢ 

σίαμε. ἸΠμαουθίεάϊν. 
ΤΏξη, ὈΥ 411 {πμαΐ 15 ϑδογεα (ϑοοίδίθββ. σοῃππ64), ἄο ποί 

ΚΘΘΡ ᾧ5 ἴῃ τῆς ἀδτῖ, Ὀπὺί [61] πιὸ ἴὴ ψῆδί ΨΥ ὁ γοι! ΡΙΌΡΟΒΘ 
ἢγοὶ ἴο Ὀδηθῆΐ [ῃ6 σἰαίθ ἢ ψμδὶ 15 γοῦγ βίατηρ-Ῥοϊηῦ ἢ ὙΥ̓ΏΘη 
(Ἰαιποοη τοδὶ θα ΜΠ 5θα]θα 1105, 85 1 Ὠ6 ΨΟΙΕ ΠΟΥ [ῸὉΓ [6 
δτϑῖ τ6 ἀσ δτηρ δῦ [Ππ15 ἰδ  Πρ-ῬΟΙης σῃου]α Ὀδ, ϑοογαῖθϑβ 
σοηϊηπδά : Γ ῥργθϑαμηθ, 1 γοῦ ΜΙΒΏΘΑ ἴο ρτονα ἃ [ΠἸΘηα᾽ 5 
Θϑίαίθ, γοῖι οι] δηάρανοῦγ ἴο ἄο 850 Υ δάάϊηρ ἴο 115 ΘΔ ἢ, 
ΜΟΙ] γοι πού 950. ἢθζῖα, τηαῦῦβ, γοῦ ΜΠ] (τὺ ἰο δαά ἴο (ῃς 
ΘΔ] ἢ οἵ [16 5ἴδῖα ἢ 

Μοϑί ἀξοιάβαϊν (ῃ68 δηϑυεγθάλ). 
,δόῶς. ΑηΔ γγὙχα Τ]ΔΥ (Δα 1 [Π6 5ἰαΐβ 1111 οτόοῦ ψΘΔΙΓΠΙΘΙ [ἢ 

ΡΙΟΡο ΠΟἢ 85 ΠΟΙ ΤΟΥ Π165 ἸΠΟΓΘΔΒ8 Ρ 
αίαμε. ΓΒαῖ βθούὴβ ῬγοΌΔΌΪ6, αὖ ΔΩ ταΐθ. 
δός. ΤΏδη σου] γοῦ ΚΙΠΑ͂ΙΥ 161} τ5 ἴσοι ψηδί 5ΟΌΓΟΘ5 

186 τενθῆμθα οὗ 1ῃ6 5ἴαίϊθ. αύὰ δ ργεβεηΐ ἀδυνεαά, δηα νῆδί 15 
[Π61᾿ ρῥγδϑεηΐ τηϑρηϊπάε ἢ Νὸο ἀοαθῖ γοῖ ἤανα βοΠ6 ΟΔΥΘΠΠΠΥ 
ἰπίο [πΠ6 σααρϑίίοῃ, 50 ἰῃδὲ 1{ ΔῃΥ οἵ [8588 ἃῦὰὲ [ἈΠΠ1Πρ᾽ γοῖ] ΤΉΔΥ͂ 
ταῖς Ὁ (μ6 ἀσβοιῦ, οὐ 1 περ]θβοϊεα ἴου δῃΥ τθαβοη, τηδῖςα ΒΟΠ16 
ΠΟΥ ὈΓονβϊοη. 

σίας. ΝΑΥ, ἴο β5ρθαῖϊζς {ῃ8 ἐγαῖῃ, [ἢῈ68586. αὐ τηδίζευβ 1 ἤδγα 
ποΐ ἐπογουρηϊν ρΟΠΒ ΙΠηἴο. 

1 εἰ Τῆς ορηΐτο οὗ αἰγαοίϊοη--- 6 Ομ οσαΓα οἵ ΠΟΙ ΡΟῦσΙηρ αγεϑ.᾿" 
3. ΟΥ̓, ““1611 τἂθ ναὶ γοῦγ βίαγεπε-ροίηΐ νψν 11} θὲ ἴῃ {8Ὲ ρϑίῃ οἵ θεπείδοιίοῃ. " 
8. Οὐ, ““οΥ 1 οἴμοι ἤαγε ἀτορρβά ουΐ οΥὐΓὁ Ῥξϑῆ περ] ρ ΘΓ Υ Ογε ]οοκεα, γοὰ 

ΤΊΘΥ ΤΕΡΙαοα {πθηλ. ἢ 



τοο ΜΕΜΟΒΑΒΙΙΠ1Α---ΒΚ. ΠῚ. οΗ, νι. 8ὶ τὸ 

Νανοῖ τη (ἢς 5414) 1 γοι μάνα ομδα {πες ροίηΐϊ ; Ἀαΐ 
γοι! Τη]ρ ΟὈΪΡΘ τ5. ὈΥ ταπηΐηρ [ὨΓΟῸΡῊ [ῃ6 ἰοὴ5. ΟΥ ἢεδαϑ 
οὗ ἐχρεηάϊασθ ΟΊ ΒΥ γοῖ! ρύόροβα ἴο τείηονα 4]} ἰῃοβε 
ΜΉΘ τ ΘῈ ΡΟ ΠπΟΙΙ5 ἢ 

Οἴαμε. Υ͂ΕἸ], πο. Ὄροῃ τὴγ ψοτζὰ 1 ἢᾶνα ποῖ δά {ἰτὴ6 ἴο 
Ἰοοῖΐκ ἰηΐο {μαῖ 5146 οὗ {π6 τηδίζου εἰ Ὁ ἃ5 γϑί. 

δος. ΓΏΘη 6 ΜΠ} ροβίροῃθ ἴοσ [86 ργδϑθηΐ [ῃ6 ῥσγοῦ]θιη οὗ 
τηβκίηρ [ῃ6 5ἴδίαε ει υ ; Οὐ] 5 ΙνΥ σους Κηοσνίηρ [6 
οὐροίηρα δηα {Π6 Ἰποοϊηϊηρδ 1 σου] θ6. ᾿τροβϑιῦ]6 ἰο ἀ64] 
ΜΙ 1ῃ6 τπγδίζου ΒΘΓΙΟΊΙΒΙΥ. 

Βαυΐ, ϑοοναΐες ((Ἰδθσοῃ τγοιηδιϊκθα), [Ὁ 15 ῬΟΘ51016. ἰο δ ΠΟ ἢ 
[η)6 5ἴαῖθ ουὖξ οἵ [πΠ6 ροοκοίβ οἵ ἤδῚ δῃθπηθ5 ! 

85, ἴο Ὀ6 5006, ΟΠ 5: ἀΕΥΔὈ]Υ (ἀηϑνγεγεα ϑοοτγαίθ5), ᾿η [ῃ6 
δνεηΐ οὗ ρόϊηρ [ῃ6 Ὀείίει οἵ μετὰ ; Ὀπΐ ἴῃ 1Π6 ὄνεηΐ οὗ Ὀεΐπῃρ 
ψΜοΙβίΘα, 10 15 4’5ο ῬΟϑ51016 ἴο ἰἴοβα δῖ γα ἢᾶνα ροί. 

Α ππι6 οὐβεγνδίοη (6 τβρ] 16). 
Απά τπεγείοσα (ργοσεεάβα ϑοοιδίθβ), Ὀείογα ἢ6 πηαῖζθϑ πρ 

15. τηϊηα ψ]Ὸ ψμαΐ ΘΏΘΙΩΥ ἴο ΡῸ ἴο ΜΑΙ, ἃ 5ἰδίθοιηδῃ 5δοιυ]ά 
ΚηΟΥ͂ [ἢ6 τονε ρονεῦβ οἱ ΠῚ5 Οὐ ΟἹΌΥ δηά (ῃ6 Δάνθυθαυυ 5, 50 
{Παΐ, 1ηὴ οα56 [Π6 ϑιροΠΟΥΥ ὍΘ ΟἹ Ὦ15 ΟὟ 5146, 6 ΤῊΔΥ [ΤΟΝ 
[ῃ6 ψεῖρῃΐ οὗ 15 δᾶνϊοβ 1ηἴο [06 56816 οἵ πηάογίδίκιηρ'᾽ γγ81 ; 
Ρυΐ 1 [ῃ6. ορροϑιῖΐα 6 πηδῦὺ ρ]θδά ἴῃ ίδνοισ οἵ δχεγοϊϑίηρ 
σΔΕΓΟΏ. 

Υου δ τρῃῦ (86 δῃϑπνεγαά). 
δός. ΤΏρη Μου]α γοι ἴου οἵ Ὀδηθῆϊ δαυτηθταῖα (6 απ 

δ Πα ΠᾶνΑ] ἴογοθϑ ἢύδί οἵ Αἰθηβ δηᾷᾶ [Πξη οὗ οἵἵγ Ορροῃθηίβ ἢ 
Οἴαμε. Ῥατάοῃ τη8. 1 οου]ᾶ ποῖ {6}1] γοιι μετ οὔ μαμὰ 

αὖ ἃ τηουηθη 5 ΠΟΙΙΟΒ. 
Οὐ (Δἀἀεα ϑοογαίθ8), 1 γοι ἢανε σοί [ῃ6 ἤριιγεβ οἡ ῬΆΡΕΥ, 

γουῦ τηϊρῃΐ ρτοάπος πθτ. 1 σδηποίῦ [611] ΠΟ δηχίοιιβ 1 δὴ ἴο 
ὮΘΑΙ γΟΌΓ͵ βίδα πηθηΐ. 

σίαμε. Νο, 1 αϑϑιγα γοὰ, 1 αν ποῖ ροΐ {πθπὶ ὄνθῇ οἢ 
ΡΔΡΕΓ γεί. 
τς Ως, ὟΝΘΙΙ ἤθη, Μὰ Μ1] ἀεί ἰεπάδηηρ δάνίοα. οὐ [ῃ6 
[ορίς οἵ ρέϑοβ οὐ Ψψ87, ἴἢ ἃ Πιδ θη ϑρεεοῦ δἱ δὴν ταῖθβ. 1 
σῇ πηάεγϑίδηα (ῃδΐ, οσιηρ ἴο {Π6 τηδρηϊπᾶς οὗ {πΠ6 “65 ΠΟ Π5, 

ἋῺῚ. 656. ΘαΥΪν ἀδγθ Οἵ γΟΌΪ ΓΩΙΠΙΒΙΤΥ γοι ἤᾶνα ποὶ γεῖ {]}Υ 
Θχϑιηϊηθα ἤδη. Βαΐ σΟΠ6, 1 δ1ὴ 5016 [Πδὲ γοι! ἤᾶνα ϑἰπα]ε 

1 566 Ῥεΐον, “δογι. χὶ. τ, Ὁ. 247. 



ΠΗ. ντ. ὃ το ΑἸΑΤΘΙΟΟΝ ΟΟΝΝΙΝΟΒῸ ΟΕ ἸΙΘΝΟΒΑΝΟΕ ΙΟΙ 

ἴ[ῃ6 ἀείθῃμοθβ οἵ ἰῇ6 σουπηΐίν, δὲ 411 δυθηΐβ, δῃηά γοι. πον 
ΘΧΔΟΙΥ ΠΟΥ ΠΔην ἴοτί5 ἀπά οἰροβίβ ἀξ βϑυνι Ὁ 16 1 δηά 
ΠΟΥ͂ ΠΙΔΏΥ͂ ΔΘ ΠΟΐ ; γοῖι οδῃ 161] τι5 ΏΪΟΙ ῬΔΥΓΙΒΟΏ5 ΔΙ6 Βἴσοηρ 
ΘΩΟΠΡ δη ΜΘ ἀείεοξνε ; δηα γοι δ16 ρτεραζϑά ἴο τγονν 
ἴΪη ἴπΠ6 ψειρῃΐ οὗ γοῦν δάνίοα ἴῃ ἴδνοιγ οἵ ἱπογθαβίηρ [6 
ΘΓ Δ Ὁ]6 οΟὐἱροβίβ δηα 5 θθρίηρ αὐαὺ ἰποθε [μδ΄ 816 5Προῖ- 
ἤτοι" 

αέαμο. 85, ϑχεορ [θη 811} αὐγαν, ὑπαὶ 5 ΤΥ δάνίοα ; [Ὸτ 
ΔΏΥ͂ σοοά ἰΠδΐ 15 Π|ο]ν ἴο σοτηε οὗ ἔβεῖὰ ' Τρ είδηοςρϑ ᾿ηἀθδά ! 50 
ΠηΔ] ΔΙ η6α [α΄ [Π6 ῬΙΟΡΕΙΥ οἱ τῃ6 τυτ8] αἰδίγ οἴ 15. ΒΠΏΡΙΥ͂ 
ΡΠ τά. 

Βαΐ ΒΌΡΡΟΒΘ γοῖι βαρ αν {Π6 ουροβίβ (μ6 δβἰκεα), τηδῪ 
ποΐ βοιηθίμιηρ ᾿οῦβ6, (Ὠ]η γοῦ, θ6 ῃ6 οοηβεοαπιθηος ἢ ΜΠ. 
ηοΐ 5ῆθει ρυηάθηρ Ὀ6 ἤδα ἴο 8ΔὴΥ τιυϊῆϑη ψῆο [{κο5ὴ... 
Βυΐ ΙΔΥ 1 δ8ὶς 15 [ἢ15 Ππᾶριηθηΐ [86 τϑϑι]ς οἵ ΡεΊβοΔ)] 
ἸηΒρθοϊοη ἢ ἢανα γοϊ φΌΠΘ Υου 56} δηᾶ δχϑιηϊηθα ἰῃς 
αἀεΐθῃμοθϑ ἢ ΟΥ̓ ΠΟΥ͂ ὅο γοῖι ΚΠΟΝ παῖ ΠΟΥ δ16 811 τηδι ηἰαϊ θά 
8.5 Υγοῖι 580} 

αίαμε. 1 σοπ͵δοςατα [Πδὲ 1{ 15 50. 
δος. ὟΥ 6}1 [ῃ6ῃ, τη} γα αν ροῖ ὈῬεγοπα {με τερίοῃ οἵ 

σΟΠ]Θοαγα. 5411] γα αοἴου ρινίηρ οὐ δᾶάνίοβ. οἡ [6 τηδίζεγϑ 
(Τὸ ψ1} θὲ ἐϊταθ ἐπουρὴ ἤθη μὰ Κη [Π6 [βοΐ5.) 

ῬΟΒΒΙΌΪν τ νοι! Ὅ6 Ὀείίαυ ἰο σαὶ {1] [θὲ (ταρ 164 
ΑἸδαοοΠ). 

δός. ΓΏΘΩη {Π6Γ6 δγ6 [06 τη]η65,2 θα, οὗ οοι86, 1 ἃ ασᾶῖθ 
[μδ΄ γοῖ! Ὦδγα οί νἱ]βιϊθα {θη} 1 ΡΘΊβοη, 50 ἃ5 ἴο δξ 40 ]6 ἴἰο 
ΒΔΥ ὙΏΥ ΤΏΘΥ 16 1655 ργοάποῦνε 8} ΓΟΥΤΊΘΙΥ. 

ὙνΕΙ1, πο ; 1 βᾶγε πευεὺ Ὀ6θῃ {Ππεγὰ τγ586}{ (ἢς δηβνεγεά). 
͵δόοῶ Νο, Ἡρφαάγθὴ ΠΕΙΡ τὶ δὴ ὉΠΏΘΑΙΩΥ ἀἰδίτος ὈΥ 4]] 

ΔοσοῦηἋ5 ; 50 ἰῃαΐῖ, ΏΘη [Π6 τηοϊηθηΐ [ῸΓ δάνςα οὐ [δὶ ἴορὶς 

ΔΥΤΙν 5, γοῖ] 0711 ἢδνε δ Ἔχοῖι88 γεϑανὺ ἰὸ Βδηά. 
1 566 γοῖ 816 τη] κιηρ [ὰἢ οὗ τὴ ((Ἰδποοη δηϑεγααλ). 
δός. ὟΥ611, θα ἤδτα 15. ἃ ροϊηΐ, 1 δὴ 516, ἢ γοῦ δᾶνα 

ηοΐ ῃερ]οοίβα. Νο, γοῖι Μ11 Πᾶνε σοης ὑπογοῦρΡὮΪΥ 1ηΐο 1ἴ, δηᾷ 
γοῖι οδῃ [61] 5. ΕῸΓ πον ἰοηρ᾽ 8 {6 σοι] {Π6 ΠΟΥ 5ῈΠΡΡΙ165 
ἴτοη] [6 σοθηίτΥ ἀἰβίτοῖβ σαρροτί [ἢ 6 οἷν ΠΟΥ͂ τη ἢ 15 

1 ΟΣ, “᾿δανδηίαρθοῦθιν 5βἰτααίβα. ἡ 566 1η6 δυΐμουβ οὐ ταοῖΐ οἢ 
Μευνόρτες (Ἴτα 5. νοἱ. 11.). - 

2 Αρϑίῃ [88 δυῖμογ᾽β ἰταοῖ οἡ δ εσεριίες ἴ5. δι Θοτητηθηΐ οἡ 186 πλϑίζοσ, 



ΤΟΖ ᾿ ΜΕΜΟΒΑΒΙΙ1Α---ΒΚ. ΠῚ. ΠΗ. ΝἹ. 8 135-17 

ΤΟΟΈΪΒΙ[6 [ῸΓ 8. 5'ηρ]6 γεδι, 50. 1ῃδὲ [86 ΟΥ̓ τὺ ποὺ τὰ 5ῃοσί 
οἵ {Π15 ῬΓΠῚΘ. Ὠδοθϑϑαυυ, Ὀδίοσα γοι δ΄ ΜΘδ]1 ἀσγαγα ; Ὀσΐ Οἡ 
[ἴῃ6 σοηίζαυυ γοι ΜΠ γοῦχγ {π| Κηον]εᾶρα ψ11 6 ἴῃ ἃ ροϑι!οἢ 
ἴο ρίνε δᾶνίοβ οὔ 850 νἱΐδὶ ἃ σιυδϑίίοη, ἴο [ἢ6 δἰ οὐ τὺ Ὀ6 
[Π6 ϑαϊνδίίοῃ οἱ γοῦ σΟΙΠΠΊΓΥ ὃ 

Τὰ 15 ἃ οοϊοβϑαὶ Ὀιβίηθθβ [Π15 ((]δισοη δηϑνγεγεαλ), 1Γ 1 ἀτὰ ἴο 
Ὅς οὈ]ροά ἴο ρίνε δἰεηθοη ἴο 411] {ῃ656 ἀβίβι15. 

δός. Οἡ [68 οἴπεοῦ Βδηά, ἃ τηϑῃ σου] ποῖ ουθ ΤηΔΉΔΡῈ ὮΪ5 
ΟΥ̓ Ποιι56 Οἵ ἢ15 δϑίδίε ψ6}}, σι Πποσΐ, ᾿ῃ [μ6 ἢτϑὺ ρίασα, Κποστηρ 
ὙΠδί 6 Τρ πΓ65, δη, ἴῃ [ῃ6 βεοοηά ρίδαςβ, ἰδκίηρ Ῥδ1Π5, [61 
ὈΥ [ἴ61, ἴο ΒΌΡΡΙΥ 5 ψηίβ. Βαϊ βίηοθ [Π15 οἱἵὺ σοῃβίϑδίβ οἵ 
ΤΟΓΘ [ΠδΔῃ ἴδῃ ἰμουβαμα ἤοῖιβ65, δηα ἰἴ 15 ποῦ ΘΑ5Υ ἴὺ ρδῪ ταϊηΐα 
αἰϊοηίοη ἴο 50 ΤΩΔΩΥ͂ 81] δ οὔθ, ΠΟΥ, 15 1 γοῦ αἸ4 ποῖ ριϑοί!δα ἡ 
γου 561 ὉΥ ὑτγίηρ ἴο δαρτηδηΐ [ῃ6 Ταϑοῦτοθβ οὗ ομδ δ ΔΩΥ͂ ταῖβ 
Οὗ {Π656---Ἰ Τηδ Δ γΟΤῸΓ ΟΥ̓ ὉΠ016 5) ΤΠ6 βεγνίοα ψομ]α ηοίΐ 
ὈῈ [τον αἀᾶγῦ. ὍὙΠΕὴ 1Γ γοῦτ σἰγθηρίῃ 5066 5 ἴῃ [86 5ἰηρ]θ 
Οδδ56 Υοῖ Πρ; ἰακα ἢ Παηα ἃ ἰδύρευ Πα Υ; Ὀσΐ 1 γου 
[41] ἴο ταϑίϊθυβ οὔθ, ΠΟῪ οομ]α γοῖ] ΡΟΘΒΙΟΪΥ ἤΟρΡα ἰο βιοςεθᾷ . 
ΜΠ τδηγ Ὁ ΠΟΥ͂ ΔΌΒΙ͵α [ῸΥ ἃ τηδῃ, ᾿ἔ ἣ6 οδῃηοῖ ΟδΤΥ. Ὠ8]Γ 
αι ὨυηΠἀτοανγοιρῃί, ἴο δἰζειηρί ἴο οδΥΥΥ ἃ 8 0]6 1} 

(σίαμε. ΝΑΥ, ἴου τὰν ρατί, 1 δῖ ΜΠΠΩΡ ΘΠ ΟΠΡὮ ἴο δβϑδί ΤὯΥ 
ὉΠΟΪΘ᾽ 5. ΠΟΙ156, 1 ΤΥ ἀΠο16 σου] ΟὨΪΥ 6 ρδιδιδάβά ἰοὸ ἰ5ἴθη 
ἴο ΤῊΥ δάνίοθρ. 

δός. ΤΏΘΩ, θη γοῖ σδηηοῖ ρεοιϑαθαθ γοιῦ ΠΠ0]6, ἀο γοι 
᾿Π]ΔΡΊΩΘ γοῦ Μ01}1 Ὀ6 δΌ]6 ἴο τβκα {π6 ψῇοϊα Αἰμθηΐδῃ ΡΘΟΡΙΘ, 
ὉΠ0]6 8η4 411, ΟΌΘΥ γοῦ ἢ Β6 οδίδῆι, (Ἰἰδθοοη (Π6 8δ4464), Ἰεϑ0 
ΪῺὴ ΥΟΌΓ ἰΠιγδῖ [ῸΓ ΡΊΟΥΥ δῃάᾶ ΠΙΡΏ ταραῖα γόοις σοῖς ἴο [6 
ΟΡΡοβίῖθβ. 100 γοῖι ποΐ 566 ΠΟΥ͂ ἀδρθσοιιβ ἴ0 15 ἴὉυ ἃ πηδῃ ἴο 
5ρθδακ οὐ δοῖ Ῥεγοηᾷ [ἢς τϑῆρε 3 οὗ ἢἰβ Κηον]εᾶρε ἢ ΤῸ ἰακε 
16 οᾶ5685 Κηονῃ ἴο γοῖ! οὗ ρεορῖίβα οβα σοηγοίβδίοη οὐ οὐη- 
ἀπο ΟἸΘΑΥΥ ἰταηβοθηἦθ [Π686. Πτηϊ5: 5μου]ἃ γοι 58ὺ {πεγ΄ 
ΘΔΙΏ ΤΊΟΙΘ ὈΓΆΙΒ56 ΟΥ̓ ΤΏΟΤΘ ὈΪατὴθ οὐ [πδῖ δοσοιηΐ ' Ατδ [86 γΥ 
ΔατΙγοα [Π6 γα ΕΥ οὐ ἀθϑρβεα ἢ Οὐ, δρϑίῃ, σοηϑίου [οϑα 80 
ἄο Κῆον αὶ [ΠΘΥ 580 δῃηᾷ ψῇηϑΐ [Π6Ὺ ἄο ; απ γοι Μ1}1 Πηα, 1 
γϑηΐαγα ἴο 580, [Πδὺ 1ῃ Ἔν αν βοτί οἵ ππαδείακιηρ [ἤο56 ἼΟ ΘὨ]ΟΥ͂ 
τοραΐα δηα δαχγηϊγαίίοη Ὀεϊοηρ ἴο ἴῃς οἶαβϑ οἵ ἴῇοβε οπᾶονρά 
ἢ (Π6 ΠΙρῃμδϑὶ Κηοσίβαρε; τ Π15ὲ σοηνθύβεὶν [Π6 Ρθορίθα οἵ 

1 Ταϊ, “’8. 5ἰηρῖβ (δ]θη 5 ψεῖρῃς, . . ἴο ΟΔΥΙΥῪ ὑπο." ; 
2. ΟΥ, ““ἴο (61|ς οὗ {πηϊπρϑ ΕΟ ἢα ἄοεβ ποὶ ἱκηον, οἵ ἰο τηβ 416 ψ ἢ τΒθτα." 



ἐν } ΒΟΟΒΑΤΕΒ ΑΝῸ ΟΗΛΈΜΙΡῈΒ 103 

51 Ἰδίου ταρυϊδίοη, [Π6 τλδδῃ ἀπά [ῃ6 σομίθιρί 16, ετηδηδία 
τοῦ βοῖὴξ ἀδρίῃ οὗ Ἰρῃοόίδησα δηᾷ ἀμπ]ηθθ5. [{ πογοίοσγα ψῆδί 
γοῦ {π|τϑύ [ῸΓ 15 ταραίβ δηᾶ δαάμπιγαιοη 45. ἃ ϑβἰαϊθϑιηδη, {{Ὺ 
ἴο τηδῖκα βϑτε οἵ οὔβ δοσοιηρ ϑῃγηθηΐ: 1 οἴπο ψοταάβ, [ῃ6 
Κηον]εαᾶρα ἃ5 [81 ἃ5 1ἢ γοῖ 1165 οἵ ψῇδὶ γοι 15 ἰὼ ἄο.: Ὁ 
πάθεα, σι [Π15 ἴο ἀἸδβι πρῸ 5} γοῦ ποτα (Π6 τοϑί οἵ 1Π6 σόσα 
γοῖι νεηΐασα ἴο σΟΠΟΘΙΏ γοῦΓΒ 6} ΜΙ σδίαϊα δῇαδίτβ, τ᾿ σοῦ] τοί 
ΒΌΓΡΙΪΕ 126. Ῥαυΐ τῃ8ὺ γοὰ τϊρξ τοϑοῦ ἰῃ6 ροδ] οὐ ὑΟῦΓ 
ΔΙΆ ΙΌΟΙ ΘΔ 51|}Υ. 

γιΙ.---Ν ον ΟΒδι465,2 ῃ6 σοη οὗ ΕἸδιιοοῃ, νγχᾶ5, ἃ5 Θοογαίθϑ 
ΟὈδβεῖνθά, ἃ τῆϑῃ οὗ τηδυῖς δηα ᾿ΠΠΠπΕ 06 : ἃ τσ ἢ τοῖα ΡΟΥΘΥ- 
[] Ῥεύβοῃ 1ἢ [δοῦ [δῇ [Π6 ῃηδ85 οἵ ἴῃοβε ἀενοίβα ἴο ρο 105 δἵ 
παι ἀαίθ, Ὀπί δὲ [6 βαῖιθ ἐἰπη6 ἢ6 ψὰ5 ἃ δῇ Ὑπ0Ὸ βῇτδηϊς [τῸΠῚ] 

ΔΡΡτοδομίηρ [ῃ6 Ῥεορὶβ οὐ Ὀαδυίηρ ὨΙΊ56 1 ἢ [6 σΟΠΟΘΓΏΒ 
οἱ 186 5ἴαῖϊθ. ΑΟοοχαϊηρ]ν ϑοογαίεβ δ ἀγεβϑθα τὴ [ἢπ|5: 

ΤΕΙ] πλ6, ΟΒαυτ1 465, Βαρροβίηρ᾽ βοῖὴβ ομ6 οοπιρείθηϊ ἴο Μ]Ω 8 
νἱοΐοτΥ ἴῃ [ἴῃς ἀὔθηδ δηά ἴο γοεῖνα ἃ οσόντῃ," ἡ ΠΕ ΌΥ Π6 Μ}1] σαίη 
ΟΠΟΙΙΓ ὨΪΤη561 Δηα τηδῖα ἴμ6 Ἰαηα οὗ ἢ]5 [Δἴ ΘῚ5. ΤΏΟΓΕ Ῥ]ΟΥΊΟΙΙ5 
ἴη Η]165,2 ψεῦθ ἴο τοῖιβε -ἰο δηΐου (ῃ6 [15ἰ5--τσῆδί Κιηα οἵ 
ῬοΙβοη 5ῃοπ]α νοῦ δεῖ πὶ ἀονῃ ἴο Ὀ6Ὁ 

ΟἸεαγ δὴ βἤειηϊηδία δηα σον γα! Υ ἔα ]]ον (6 Δηϑυγεγβά). 
͵δοῶ,. ΑΠα ψῃδΐ 1{ δηοίθου τῆδη, πὸ δα [1 ἴῃ. ἢΐτη, Ὀγ 

ἀεσνοίίοη ἰο αἴαϊτβ οἵ ϑἴαϊθ, ἰο δχδὶὺ [15 ΟἿ δῃᾷ ΜΠ ΠΟΠΟᾺΓ 
ὨΙΠη561 {ΠογεΌγ, ἡ υα ἴο βῃσίηκ δηα ᾿εϑιίαία δηα ἤδηρ Ὀδς]---- 
σου 6 ἴοο ποῖ ΓεαϑοηΔὈΪγ Ὀς τεραγάξά 85 ἃ σονατ]α ἢ 

Ῥοββίθὶν (Ὠ8. δηβνετσθα); πὶ ΨΥ ἀἄο γοῖ δἀάγεββ [Π656 
απαϑο5 ἴο τλ6 Ὁ 

Βεοδαβα (τ ρ 1εἀ Βοοτγαῖθθ) 1 [Ὠτηἰς [μδ΄ γοῦ, ῆο να [818 
ΡΟΥΕΙ, ἀο Ὠρϑιίδία ἴο ἀθνγοίς γουγθαι ἴο τηδίοιβ ΜΏΙΟΏ, 85 

᾿ είηῃρ ἃ οἰΖρη, 1 [ῸΥ Ὧο οἴου τράβοῃ, γοῖι ἀῖὰὸ Ὀθουπα ἴο ἰακε 

μαχὺ 1η.ὅ , 

1 Ογ, “ΤΥ ἃ5 ἴδ. δ5. ροββίθ]6 ἰο δοῆίθνε οὔ (μϊηρ,, πα [Πα 15 ἰο κῆπον ἰ(ῃ6 
Ῥασίη 655. ΨΒΙΟΒ γοι Ὀγόροξα ἴο ΟΘΙΓΥ οὐ, 

2. 566 ἰαβὲ σμαρίου ἔου ἰδ το] οησἷρ ἰο αἰδποοη (Π6 γομηρετΓ) δηα Ρ]αίο ; 
ἴοῦ ἃ σοποθρίίϊοῃ οἱ 815 ομαγδαοίοσ, ΡΙαίο᾽ 5 ἀϊδαίοριια Ολαγριῖαςς; ἤάεαρ. 128 Ἑ,; 
εἰ, 11. ἵν. το (Ττϑηβ. νοὶ], 1. Ὁ. 67); ,5.)7ηιῤ. ἵν. 31 (Ὀείον, Ρ. 318); ατοίδβ, 
ίαΐο, 1. 48ο. 

, 9. Τὴ βοῃλα οοησποδβί (6.9. οὗ τῆς. ΟἸγταρὶο ρϑῃ)65) ΘΓ {86 ὈΓΙΖΒ 15 δὶ ΤΏΘΓΘ 
τ ϑ ἢ. 

1 (ἢ, Ριίμάδι ας. δ᾽ Οὐ δάά, “"δηᾶ οαπποῖ θβοᾶρα ΠΌτῃ.᾽ 



ΤΟ4 . ΜΕΜΟΒΚΑΒΙΓΙΑ-- ἜΚ. Π|, ες ΘΗ. ψΠ. 8ὶ 3-7 

Ολαγηι. Απα ἡ Πογθίη Βᾶγνα γουῦ ἀοϊεοϊεα ἴῃ πιὸ [Πΐ5 θ0 ΕΣ, 
[ῃδὺ γοῖι ρᾷ85 50 56 εΓα ἃ βδδηΐθησα ΠΡΟῚ τηδ ἢ 

δός. 1 δᾶγε ἀείεοίεά 1 ῬΙΔΙΉΪΥ Ἐπουρἢ 1η ἴποβ6 ρϑίουίηρδ ἢ 
Ϊὴ ΜΏΪΟΝ γοὰ τηθοῖ [ἢ6. ΡΟΙΠοΙΔῃ5. οἵ (6 αν, ψΏβη, δ5 1 
ΟὈδβοῖγθ, Θδοἢ {{ὴ6 [Π6Ὺ σορϑα! γοι ΟἹ ΔΩΥ͂ ροϊηΐ γοῖι ἢδγΥθ 
αἰναγα ροοά δάνϊίος ἴο οἴεγ, δῃα ἤθη {ΠΕΥ ππακε ἃ ὈΙα που 
γοι ἰΔΥ γοιγ ΠΏΡΕΓ ΟἹ {Π6 νγβαῖς ροϊηΐ ἱπητη αἰ δίε]ν. 

Ολαγψι. ΤῸ αἰβοῦθθ δηα τεδβοη 1ῖὴ Ὀτίγαῖθ 15 οὔμδ {δ]ηρ, 
Θοογαῖθϑ, ἴο Ὀδι6 ἴῃ τῆς [τοηρ οὗ [86 ΔΘ5ΕΙ ΌΪΥ 15 ΔηοίὮΕΊ. 

δός. ΑΠά γεῖ ἃ ἤδη ψἘΟ σδῃ σομπῃηίΐ, σομηΐβ ἜΘΙΥ ὈΙ 85 ΜΕ]] 
τὴ ἃ ΟΙΟΜΑ 85 ἡ ΏΕη βθαϊεα Δ]Οὴ 6 ὈΥ ὨΙΤηΒο ΙΓ; δηᾷ 1 15 [6 Ὀεβδί 
ῬΘΙΟΥΠΊΘΓ ΟἹ [Ὧ6 ὮΔΙΡ ἴῃ ργίναία ῆο οδυτῖθ5 οἵ τῇς. ρδίῃι. οὗ 
γ]ο ΟΙΎ 1 ΡΕΌ]Ο. 

Οἦαγηι. Βαϊ ἄο γοι ποῖ 566 [δῖ τηοάδϑβίυ δηᾷ {ΠΥ ΔΓ 
(βεηρο παρ δηϊθα [ἢ τη 5 παΐθγα ὃ ΔΠ6 {6568 δῖα τη οἢ ΤΏΟΓΕ 
Ρονοτία!ν ργοϑθηΐ ἴο π5 ἴῃ ἃ οἵονα ἴῆδηῃ νι ῖη (τς οἰτο]α οἵ 
ΟἿ [ηἰτηδίθβ. 

δός. 85, Ὀαΐ ψΠῃδὶ 1 δὴ δδηὶ ὍΡΟΙ ἰδδοῃίηρ γοῦ 15 [ῃδὲ 
ΜΉ]. γοῖι [86] ὯῸ 50 ἢ ὈΑΘ ]η655 δηα {141 )ὺ είοσα {μὲ 
γιδαϑί δηα δἰτοηρεϑί οἱ ΠἼ6η, γοι 86 5 δηθα οὗ ΟρΘΠΙΠρ᾽ γΟ ΙΓ 
15 1 {Π6 τηϊάϑί οἵ ψϑακ]ηρο δηᾶ ἀγα 5.2 [5 1 [86 ΠΠ]]εΥ5 
Διηοηρ [δῖ οὗ ΟΠ γοῖ βἰδηα ἢ 4076, οὐ [ῃὯ6 σΟὈΡΙΘΓ5, ΟΥ̓ ΤΠ 6 
ΟΔΥΡΘἕΕΙθ, ΟΥἿΎ [86 σορρθιβϑη 5, ΟΥ ΨΤ[Ώ6 τηρτοῆϑηΐθδ, ΟΥ [6 
ΓΔΤΥΆΘΥΒ, ΟΥ 16. Ὠποϊκϑίθυβ οἵ [ῃ6 τηδυϊοί-Ιδοα Ἔχοθϑηρίηρ {ΠΏ ΕΙΓ 
665, 86 οι ηκίηρ [δ ηὶ ΠΟΥ ΠΟΥ ἀῇθ ἰοὸ ὈυΥ (815 (μίηρ 
ΟἴδδΡ απά ἴο 5611 (δε. οἴμου α64:----ἰα 1 Ὀείοτα {π6 56. γοι 16 
ΔΒΏΔΙηΘα, ἴοΥ [656 476 [ῃ6 1ηα!νι4] δἴοιηβ οἷἱ οὐ ὙΠΙΟἢ {Π6 
ῬΌΡΙΠΙΟ ΑΘΒΘΠΊΡΙΥ 15 σοιηροβεα 8 Απά ψῇῆδὲ 15 (ῃς6 ἀξ υθηςο, 
ΡΓΑΥ͂, Ὀδύψεθη γουγ θεΒανίουγ δηα {παῖ οὗ ἃ ἴἤδη ψ}ο, Βείηρ ([Π6 
ΘΌΡΕΙΙΟΥ οὗ {χα θα δίῃ] θίθϑ, 484115 Ὀδίοσε ἃ δαὶ οὗ δηγδίθιτδ 
5 1 ποῖ {}6 σαδ86 ἰδαΐ γοῖ νγῇο σϑῇ δύριθ 50 γϑϑα!ν ἢ τῆς 
[οτοιηοϑί βἰδίθϑιηθῃ ἴῃ (ῃ6 οἷΐγ, βοῆηα οἵ σοι δῆδος ἰο Ἰοοὸκ 
ἄονψῃ ΠΡΟ γοι---γοῦ, ΜΠ γοι γαϑὺ ΒΌΡΘΥΟΥΥ ΟΥ̓ΕΓ ῥτδο 564 
ΡΟΡυΪαΓ ἀθὈδζετϑ ---ατα ΠΟ ΘΟΟΠΘΙΓ σοηίτοηίθα ΜΠ ἃ 5εὶ οἵ 
[ΟἹΚ ψῇο: ὩΘΥΕΙ 1 ΤΠΕΙΓ ᾿ἴνεὲβ βᾶνα ΡῬο 105 ἃ [πουρηϊΐ, δηά 
ἰηΐο οσθο ἤραᾶς οογίδίηϊν 1 ΠΘνΕΥ Θηϊοτθα τὸ ἰοοῖς ἀἄονῃ 

1 566 δῇῆουδ, 1. ν. 4, Ρ. 31; ἤθτα Ροββίθν οὗ ροἸ] 681 οἷα Ὁ σομνογβαΖίοηΐ. 
2. Ὁ, ΟΙο. 72. ν. 36, τοδά ; Ῥῖαϊ. Οορρ. 452 Ἐ, 484 Β. 
8. ΟΕ, ΡΙαί. Φγοΐίαρ. 3το Ὁ. ὅεε ΝΝ, 1,. Νενιηβῃ, οῤ. οἷζ, 1. το. 



ἘΠ ΝΕΣ ἐκ ΟΝ 5Ε1-ΘΕΡΒΕΕΟΙΑΤΙΟΝ τος 

ὌΡΟΏ γοι---ἤδη γοι α΄ὰ αἰἴταιἃ ἴο ὀρθῇ ὑοῦ 1105 1η τηογίᾳὶ 
[ΘΙΤΟΥ οἱ Ὀδίηρ Ἰαπρηθα αἱ ἢ 

νε11, Ῥυΐ γοι σου δατγϊ (ἢὨ6. δηϑνεγεα) [μα ϑουσηα 
ἀὐσαμηθηΐ ἄοαθθ τε πθη ν ὈΠρ ΠΟΥ α [λ6 πιαϊο]α οἱ [6 
ῬορΡαΪαῦ ΑΒΒΕΙΊΌΙΥ. 

δός. ΝΥΝ ΒΙΟἢ 15 δα π} }Υ ἴππὸ οὗ {π6 οἰβεῖβῖ Απά ιΠαΐ ἰ5 
Ἰυ58ῖ ψῆδί τόῦθεβ ΤΥ Δϑιοιβηχηθηΐ, [δὶ γο ΏΟ σδ ΟΟΡΕῈ 
50 ΘΔ5ΠΥ ΜΠ τἋπ656 ἸοΥάΙΥ ρεορὶα (θη ρα Πν οἵ τἱάϊοα] 6) 
5ῃηοι 4 ρεγϑαδᾶθ γοῦτϑα! {παῖ γοῦ σαηηοῖ βίδα πΡ ἀραϊηβί ἃ 
δεῖ οἵ σοϊῃιηοηοιβ.5 ΜΥ ροοά [δ]ϊον, ἄο ποΐ Ὀ6 Ἰρῃογδηΐ οὗ 
γοῦ 56 1{18 4ο ποὶ [8]] ᾿πΐο [μα σοτητηοηδϑὶ οἱ ουτοτβ---[Π 6 115 
ὙΠῸ τιβἢ ΟΥ̓ ἰο ᾿πνοϑιραία τῃ6 σοποδίηβ οἵ [ῃ6 τεϑί οἵ [8 
ΜΟΙ, ἃπα βᾶνα πὸ {πὸ ἴο ἰστῃ δηα δχαιηΐημθ {Πειηβοῖνοϑ. 
Υεῖ [ῃδΐ 15 ἃ ἀπἰῦ ψΒΙΟἢ γοῦ ταιϑί ποῖ ἢ σον Ια. δοτί ασανν 
Ὀδοῖκ τοι : ταῖμου τπβὲ γοῖ Ὀγᾶσα γουτβεὶ ἴο ρῖνα σοοα Ὠεεά 
ἴο γου ΟΜ 561; δηά δ5 ἴο ρΌΘ]ο αἴδιγϑ, 1{ ΌΥ ΔΩΥ͂ ΤηδηηΠοΥ οὗ 
ΤΏΘΔΏ5 ΤΏΘΥ ΙΏΔΥ δ ᾿π]ρΙουϑα ΤΟ ΡῊ γοὰ, ἄο ἢοΐ Ὡδρ]θοῦ 
[πεῖ. ϑθσοδϑθα ἢ [6 5ΡΏΕΙῈ οἵ φρο ο5 τηθδηβ μαΐ ηοΐ ΟὨΪΥ 
ἴῃς τηδ55 οἱ γοῦν [6] ον - ΟἹ] Ζεη5, θα γΟῸ ῬΟΥΓΘΘΏΔ] ΠΠΠεηἀσ5 πα 
γοῖι γοιγβο! ἰαδὲ θαΐ ποὺ ᾿δαβί, Μ}1}} ρτοῆί ΟΥ̓ γουῦτγ δοίϊοῃ. 

γ111.--Οο 6. δῆ ΑἸ ΒΌΡρριιβ: 5εὲ ΒΙΠ56 1 ἰο 5ι]6οΐ 
ΘΟΟΙαΐθο ἴο ἃ ΟΥΟΘ5- ΘΧϑ Δ ί]0, ΒΟ ἢ δα 6 Ὠδά ὨΙΙ561{ πηάοι- 
θΌΠ6 δ {π6 Βδηάδ οἵ ϑδοογαίεβ. οῇ ἃ [Ὀστηεσ οσοδβιοη, Θοογαΐίθϑ, 
Ὀεϊηρ τη] εα ἴο Ὀεξηδῆί ἰἤοθα Ὧο ψεῦα ἢ Ὠϊτη, ραν Ὦ15 
ΔΏΒΜΕΙΘ 655 1 [6 5ίγ]6 οἵ ἃ ἀδραΐθυ ριδγαϊηρ ἀρϑιηϑδί ρε- 
ΨΕΙΒΙΟΩ5 Οἱ ἢΙ5 διριπηδηΐ, [8 οἵ ἃ τηδῃ ρειϑιδαβα οἵ [6 
ΒΌΡΓΘΙΩΘ πηροσίδῃοθ οὗ τίρῃξ οοηάαοι.9 

ς ΑΠΒΠΡΡΕΒ 5 ΚΕ 4 Ηΐτη “1 Βὲ Κπὸν οὗ δηγίβίηρ ροοά, 7 

1 οἱ ἕτεροι, Ζ.6. “τῇς. ξογθπηοβί βἰαίθβπιθῃ ̓᾿ τηθηϊοηδα Ῥοΐοσο, «.“41.4.. ""1μῈ 
ΟΡΡοϑβιίβ ραγίγ,᾽ τῆ8. ““ΤοΙΙΘβ,᾽᾿ 1ἔ ΟΠ ΤΠΒΥ 50 587, οἱ 1ῃ6 ρΡο]ϊῖοαὶ οἸ105. 

21ΤΆι. ““ἴἢοθα.. , {με656.᾿ 
ὃ. Ἐγηθϑίὶ δρίν οἵ, Οἷο,. αὐ ᾿ πέρι, 1. 6. 866 Ῥείον, 111. ἴχ. 6; ἵΝ. 

Ὡς 534: 
6 ῬῸΓ ΑὐΙβΈρριι5 566. αῆῦονε, Ρ. 38; ἴογ {πΠ6 οοῃπθϑοίίοῃ, βουλόμενος τοὺς 

συνόντας ὠφελεῖν, Ὀαίννθβθη τη]5 δηα [88 ῥτγεοβάϊησ ομαρίθγ, 5ε86 αθονε, (ου- 
βρεοίιβ, Ὁ. ΧΧΥΙ. 

5. ῬΟΒΒΙΌΙΥ ἴῃ τοίεγθησε ἴο [6 σοηνθύβαίίοῃ αῦονε, Ὁ. 38 [91], Ι͂ῃ τείεγεποα 

ἴο {Π6 ρχθβεηΐ ἀϊδίοραβ 566 τοί, Φίαξο, 1. χὶ. Ῥ. 380 [0]]. 
6 ἘῸγ πράττειν τὰ δέοντα οἷ. Ῥδίονν, 111. ἴχ. 4, 11, ΡΡ. τορ, τι; ΡΪαί. 

Ολαγηι. 164 Β; Ὀπί 566 1. 1. Ἡαγίμηδη, 43. Χερ. Ὁ. τ41. 
7 886 ἀτοίςρ, ζαΐο, 'ϊ. 585, οὐ λιζζεις. 



τού ΜΕΜΟΒΆΒΑΒΊΙ.1Α---- ΒΚ. 11. Π ΟΗῚ ΨἼΠΙ. 8ὶ 2-5 

ΙηἰΘΠἀ]ηρ 1ῃ οᾶ56 ἢ6 δϑϑεηίεα δηᾶ Ὡδιηθα ΔΩΥ Ῥαγί 14 Γ ρσοοά 
[Ὠϊπρ, {πκ6 ἰοοά, οὐ αὐ ηῖκ, οὐ θα] ἢ, οὐ Ὠφδ]ἢ, οὐ βίτεηρίῃ, ΟΥ 
σοῦταρο, ἴο Ροϊηΐ ουἷ τΠ80 [Π6 [Πϊηρ᾽ Παμπηθα νγὰ5 βουηθίχηεβ Ὀδά. 
Βυΐ 6, Κποσίηρ πᾶ 1{ ἃ [πηρ του Ὁ]65 πι5, 16 ᾿ττ θα ϊδίθ]ν 
παηΐ (Πα ΜὨΏΙΟΏ Μ1] ρὰΐ δὴ εηᾷ ἴο οὐὐ (τουῦ]θ, δηϑνετθά 
ὈΓΘΟΙΒΕΙ͂Υ 85 1 ψὰ5 Ὀδϑί ἴο ἀο. 

δός. [0 0 1 ππηαοιβίδηα νου ἴο δϑὶς τὴ8 ψῃοίθου 1 ΠΟΥ δηγ- 
[Πρ φοοἕ ἴοι ἔδνεγὉ 

Νο (Πα τερ! 64), [Πα 15 πο Ὁ ἀαεϑίοη. 
δος. ᾿ΓΏΘΩ [ῸΓ ἰπἢδτηγηϑίίοη οὗ [ῃ6 γε ἢ 
“1 γ:5 22. Νο, Ὡοῖ γεῖ τΠδ΄. 
δος. ὟΥΘΙ τῃςη, ἔου δπήρεγἢ 
Αγ. Νο, ποῖ γεῖ ἔου Βπηρευ. 
Υν611, ας (Δηϑνεγεα ϑοοζαίθϑ) 1 γοῖι δὶς τὴβ ΠΕίΠΕυ 1 

ΚΠΟΥ͂ Οὗ Δῃγ φοοά τΠΐηρ ΜΟΙ 15 ροοά ἴογ ποίμίηρ, 1 ΠΕΙΓΠΘΓ 
ΚΩΟΥ͂ οὗ 1 ΠΟΥ ψϑῃΐ ἴο ἱζῃ ον. 

Απα ψ ἤθη ΔΙΙΒΌΡΡΙΙ5, γαστὴρ ἰο [ἢ6 σΒδῖρθ, δδκθά ὨΙΤὴ 
“1 6 Κπαν οὗ δηΥ {π]πρ ὈεδπΠι],᾽ 

δ δηβϑνεγεαᾶ : 65, ΔΩΥ εὐΐηρϑ. 
“1γρίζό. Ατῷ {ΠῈὺ 411} 16 βαοῇ οἴμεγϑ 
δε. ΟἹ ἴδε σοπίχατγυ, ἰΠΕΥ ἀῖα οἴδηῃ ἃ5 ἨΏΠΚΘ ἃ 5 ΡΟΒΒ 16. 
σον (ἤδη (Π6 δ564) οδῃ {παὶ ὈῈ Ῥεδαι αι] πΒΙΟ 15. ΠΉΠΠΚ6 

[ῃ6 Ὀεδαίι] ἢ 
δός, ΒΙ655 Τ16 1; ἔου [86 ϑἰπλρῖθ γθάβοη ἰῃαῖ 1 ἰ5 ῬΟΒ51016 ἴῸΓ 

ἃ. Δ ῆΟ 15 ἃ ὈΘδυ 1] ΓΠΏΠΘΙ ἰὼ Ὀ6 ααϊ6 ὉΏΪΙΚ6 δηοίμεγ 
ΙΔ ΜΏΟ 15 ἃ ᾿Ὀϑϑαιίι] ὈΟΧΘΙ,2 ΟΥ ἴῸΓ ἃ 5Π16]4, ψὨΙΟΝ 15 ἃ 
Ὀοδαθα] θαροη ἴοσ (μ6 ρύυτροβα οἵ ἀείδηςο, ο Ὀ6 δβοϊαίεὶν 
ὉΠΗΪΚ6 ἃ ανϑίη, ΜὨΙΟἢ 15 4 Ὀεδαςα] ψεαροη οἱ 5 1 δηα 518 
αἸβοθαῖρα. 

“4γιείζῷφ. Ὑου δηϑοιβ 86 ΠΟ Βοίζεε πον [ἤδη 8 ΕΠ Ι 
αϑκεα γοῖ ἡ ΠοίΠεσ γοῖ ΚΠΘΥ ΔΩΥ ροοά τὨηρΡ. ΤΏΘΥ δῖα Ὀοίῃ 
οὗ ἃ Ῥαϊΐζετγῃ. 

δός. Αμα 850 {88 5μουα θ6. 0 γοι ἱπηᾶρὶπθ ἰδδὶ 
οὐς ἰδίηρ 15 ροοά δἃῃᾶ δηοίμεσ θαυ] } ΤῸ ποῖ γοῦ ΚΗΟΥ͂ 
[ῃδΐ τϑδῦ νον ἰο 1[ῆ6 ϑδὴθ βἰδηάαγα 411} [Ππἰηρθ ἀγα ἂ οὔσα 

1 Οσ, ““τηδᾶβ [16 παρρίθϑδί ϑῆθννοσ. Ὁ 
2. 566 ἀτοΐβ, 27. Ο. χ. τ64, ἴῃ τϑείδγεηοβ ἴο ΕἸραπιϊηομᾶδϑ δηᾶ ἢ͵5 συτηηδϑίϊο 

ἰταϊηϊηρ ; Ῥαΐον, 111. χ, 6, Ρ. τιξ. 
8. ΟΥὉ, ““Ὑοῦ δῆ  Ὀυθοβοῖν 85 γοι αἰὰ ΜΏΕΩ... .᾿ 



ΓΗ νι. ὃ 9--ὃὁ ΘΟΓΟΒΑΤΕΘΞ ΑΝῸ ΑΒΙΘΤΙΡΡΟΣΘ: ΤῸ ΚΑΛΟΝ ΤΟΥ 

θαυ αι] ἀπ ροοά ὃ [ἿΙ͂η ἰῃ6 ἢτδί ρίδςθ, νιγίπια 15 ηοΐ ἃ ροοά 
[Είηρ το αγεὶν ἴο ομβ ϑίδηάδγα δηα 8 θεαί] Πῖηρ τε] αἰνεῖν 
ἴο ΔοΙΕΥ βἰδηαατγά : δη 1ἢ 1ῃ6 ἡθχί ρίδοθ, μαμηϑ Ὀδίηρδ, Οἡ 
[ῃ6 5816 ὈΓΠΟΙΡΙΘ 2 δηᾶ τοἰδενεὶν ἴο 1Π6 58:6 βἰδηδεαχαά, ΔΥῸ 
οΔ]]6α “ Ῥ δαί] δηα σοοά ἢ : δῃά 80 [ῃ6 ὈοάΠν ἔτατλθϑ οὗ πλθῃ 
τα] νεὶν ἴο [ῃ6 5δῖὴδ βίδησατγαϑς τὸ 56εξῇ ἴο Ὀ6 “Ὀθδιπι δηά 
βΟΟΩ," δηᾷά 1ῃ βρξῃθγαὶ 411 [Π]ηρθ σαρϑΌ]6 οἵ Ὀεϊηρ πιϑεα ὈΥ τηδῃ 
ΔΙῈ Ταραγαθα δ5 αὖ οὔσα Ὀδδαῦ 1] δηᾶ ροοα τοϊδίνοὶυ ἴο [88 
58 1ὴ6 5ἰδη 416 ---[ῃ6 δἰδημάαγαᾷ Ὀείηρ ἰῃ εδοῇ οαδαὲ δὶ τς 
[Πρ5 ΒΆΡΡθη ἴο Ὀ6 115681] [οτ. ὃ 

“1715 12. ΤΏΉρη 1 ργεϑαμηθ ὄνξῃ ἃ Ὀαϑβίςοί ἴοὺυ οδυγγίηῃρ ἀπηρ ἢ 
ἰ5. ἃ Ὀδαῦς{π| [Πϊηρ ἢ 

δός. ΤῸ ῬὈῈ 516, δηα 8. 50ρεδ οἵ φρο] δὴ πρὶν [Πϊηρ, 1 
ΟΥ̓ [ΠΘΙΓ Ταϑρθοίνα 11.565---[Π6 ἸΟΥΠΊΘΥ 15 νΧ06}} δηᾶ τῆς Ἰαίίοσ ἢ] 
Δαδρίαα. 

“4γ]δ 2. Ὧο γοὰ τχϑϑδῃ ἴο δϑϑεῦΐ [παῖ τῇ8. ϑαῖὴθρ [Πϊ]ηρθ ΠΊΔΥ 
Ὀς Ὀεαυθπι] δηά πρὶν 

δός. 65, ἴο ΒΕ 5.16 ; δηά Ὀγ [ἢΠ6 58:16 ββονίηρ []ηρθ ΠΥ 
Ὀς φοοά δηά Ὀδᾶ: 85, ἴοσυ ᾿ηβϑίδῃησς, ψῃδί 15 ροοα [ἴὉΓ ὨΌΠΡΕΥ 
ΤΔΥ Ὀ6 Ὀαά ἔοι ἴδνει, δῃᾷ σψῆαῖ 15 ροοᾶ ἴοσ ἔδυγεῦ Ὀδά ἴου 
πηρο  ; ΟΥ̓ ἀρβίη, ἡ δΐ 15 Ὀθδα Πι1 ο γεβϑί!ηρ ἰ5 οὔδηῃ ὉΡῚῪ 
ἴογῦ τυηΐηρ ; δΔηα ἴῃ φρΘΏΘΙΑΙ ονουυῃ]ηρ 15 σοοά δ η6 Ὀαδαί{α] 
6 Μ06}} αἀαρίεα [οΥΓ (6 δῃηᾷ ἴῃ νίαν, θα δηά πρὶν με 1} 
δαἀερίςξα ἴογ [ῃς 5818. 

ΘΙ] θη ἢς ϑροόοῖε δῦουξ δΒοιβεβ,, δηᾶ διριβά 
[παῖ “16 ϑϑῖὴθ ἤοθδα τηδὶ Ὀ6 δ οὔσε Ὀθδαῦπι δηᾶ π5ε]} 
---ἰ οουἹἱά ηοΐ ΠΕΙ͂Ρ [Θο]]ηρ τπ8ῖ ἢΘ6 νγὰ5 ρινίηρ ἃ σοοα ἰ6βθοὴ ΟὨ 
[ῃ6 ῥῬγοθίθτῃ : “μον ἃ ποιβα οὐρδΐ ἴο Ὀς Ὀθ81. ἘΦ τηνβεϑῖ:- 
σαϊεα [86 τηδίίογ {8π5: 

δός, “ο γοι δάτηϊξ παῖ ΔΎ ΟἿΘ ρυτροβίηρ ἴο ὈαΠά ἃ 
ροτίεοῦ Βοῦβε ὅ Ψ1Π]1 ῥίδῃ ἴο τλδῖο 1 αἱ ὁὔοξ δ5 ρἰθαβδηΐ δηα ἃ5 

1 ΟΥ, ““ροοῦ διὰ δφωαρΖζΖγεῖ αὐτὸ σον υ 016 ἰοττηβ: ψῃδίθνου 15. ροοαῖ ἰδ 
δοαιεξζμἶ, ΟΥ ΜΨὨΘΔθ νου 15 δέω 15. οοοά,᾿ 

2 Οἵ, “ἴῃ [δε βᾶπιβ Ὀγθαίῃ." Οἱ Ῥ]αῖ. ΔΙ. ημα). 295 Ὁ ; Οογρ. 474 Ὁ. 
8 ΟΥ̓Χ ““δηά (ϊ5 βδίδῃατ͵α 15 [86 βεγνι θα] θηθβ5 οἱ {πΠ6 {π]ηρ ἴῃ φαδβίϊοῃ. 
4 (ἢ ΡιΙαΐ, 4722. ρεα). 288 Ὁ, 290 Ὁ ; δμᾶ ἀτοίε᾽ 5 ῃοίβ, ἔρε. εἷξ. Ὁ. 381: 

“( Ἷὴ τορϑιά ἰο {ῃ6 φαρβίίοη νμογθίῃ οοῃϑίϑίβ τὸ καλόν Ὁ" 
δ᾽ 86 Κ. 706], οὗ. εἶΖ, Ὁ. 488 .; Οἰαφείσαζ  υέφευ, νἱϊ. 262. 
θ Οσὕ, “16 ἰᾶδϑὶ ἢοαβε" ; Πί. “ἃ ἤοῦδ6 δ5 ἴἴ βῃουϊά Ὀς.᾿᾽ 



τδὲ ΜΕΜΟΒΑΒΙΠ1Α---ΒΚ. ΠΙ. ΠΣ 

Ὀ56[1] ἴο 11γ6 [ἢ ἃ5. ῬΟϑϑίΌ16 ἢ" δηά (ῃδὶ ροϊηί Ῥεϊῃρ δαπηίεα,: 
ἴῃς ποχί ααοϑίίοη ψοι]ά Ὀ6: 

(ΤΙ ἰ5. ρ]θαϑαηΐ ἴο ἤανα ομθ᾽5 ἤοΙ56 600] 1ῃ 5. ΠΏΛΟΥ δηά 
ΜΥΆΓ ἴῃ ]ΏΤΕΙ, 15 1 πο ἢ δΔηα [15 ῬΥΟΡΟΒΙΠΠΟΩ 4150 δυ]ηρ' 
ΟὈϊαΙΕα δϑϑθηΐ, “Νοῦν, βιρροβίηρ ἃ μοιι58 ἰο ἤδᾶνε ἃ βου ΤΏ 
αβρβοῖ, ΒΒ ῃη6 ἀυτηρ ΜΠ] Π ΘΥ ὙΧ11] σί6 8] τὼ πη 6. [86 γετδηδῇ," 
Ῥαΐ [ἢ σατ ηλοσ, ἤθη ἴῃ6 50η {τάνεῦθεβ ἃ ρϑίῃ τὶρῃΐ ον εΥ ΟἿΓ 
Πθδάβ, {Π6 τοοῦ 1} δῇοτγα δῇ δργεθαῦϊε 5ῃδάθ, ψ1} 1 ποῖ 
Τ, [Ώξη, βιο ἢ δῇ διτϑηρεμπηξηΐ 15 ἀθβίσα 16, [Π8 βου ΘΓ 5146 οὗ 
αι Πσι56 5ῃου]α 6 Ὀπ1 ὨΙρΘΓ ἴο οαίοἢ {Π6 τὰγβ οἵ [Π86 ψΙΏΊΘΥ 
511η, Δη6α [ἢ6 ποιίβουῃ 5146 ἰοψεῦ ἴο ρῥγενεηΐ {ῃ6 σο]α ψιηα5 
ΠΗΘΙΏρΡ ἸΏΡΤΘΘΒ ; [ἢ 8 ΜΟΓΩ͂, 1{ 15 ΓΕΔΒΟΏΔΌ]6 ἴο ΒΌΡΡΟΞΒΕ ἰῃδΐῖ [ῃ6 
ΡΙεαβαηΐϊοδί δηᾶ τόδ Ὀθδαίπι ἀνε! ]ηρ- ]ασα Μ1111 6. ομα ἴῃ 
Μ ΠΙΟἢ [Π6 ΟΥΤΏΘΥΙ σδη δ 811 ββαϑοῃϑβ οἵ [6 γϑασ Πη6 [Π68 ρΙεαβϑαηΐεϑί 
τοίγοαϊ, δη4 βίον" δύαὺ Ὧ15 ροοάβ ψ] ἢ [Π6 οτεδίεϑδί βϑουσίγ.᾽ 

Ῥαϊπίϊηρβ 8 δΔηα οὐπϑιηθηΐαὶ του] ἀϊηρ ἀγα αρί (86 5414) ἴο 
ἄδρηνα ομϑ οὗ τῇοσα ἸΟΥ 5 [δὴ ΠΏ ΕΥ̓ σΟΠΊέευ. 

ΤΏς Πἰοϑὶ ρίας ἴοσ ἃ [θιΏρ]6 ΟΥ δὴ αἰΐδι (Ώ6 τηδιηἰδι θα) 
γγ85 50ΙῺ6 5116 ν]510]6 ποτα δίδυ, δῃηα ππἰτοάάθη Ὀγ ἰοοί οὗ τηδῃ : ὃ 
51η66 1 νγὰ5 ἃ β]δα {πὴρ ἰοῦ [6 ψουϑΠ ΙΡΡΕῚ ἴο 1 ῸΡ Ὧ15 ἜγεῈ5 
Αίαυ οἱ δῃᾷά οὐδ πρ 15. οὐδοῃ ; ρἷδα αἷθο ἴο ψεηα ἢϊ5 ΨΑΥ 
ῬΕΔΟΘΙΙΠΥ ἴο ῥυᾶυεῦ πη 511|66.6 

1Χ.----Βείηρ ρϑίῃ δϑιςθα, ὈΥ 5οῃη6 οὔθ: οομἹα ὠὔζαρό Ὀξ 
ἰδυρι,7 οὐ αἰ ἃ σοὴβ ὉΥ παίασε ἢ ΒΕ δηϑνγεεά:: 1 ΠηδρΊης 
{πὲ 7ι5[ ἃ5. οὔθ ὈΟΩ͂Υ 15 ὈΥ͂ παίτπχα σἰγοηρεῦ ἤδη δηοίμου ὈΟαΥ 
ἰο ἐῃποοιηΐου (0115, 580 Οὴ6 508] ὈΥ͂ παίπτα ρτοῦϑ ποτα τοδί 
ἴδῃ δηοίῃε 508] ἴῃ δος οἵ ἀδηρεῖβ. (ἰθυίδη]ῦ 1 ἄἀο ποίς (δῖ 
ῬΘΟΡΙΘα Ὀτουρῃΐ ΠΡ ὑπάργ [ῃ6 βαὴβ σοπαάϊποη οἵ αν δπα 

1 8566 Ῥεΐον, ἵΝ΄. νἱ. τ. 2 Οὐ, ““Ῥογίίοοες ᾿᾿ οὐ. “" σο]οῃηθϑαῖθ. 

8. 566 Ῥείον, “δογ. ἴχ. 2; ΡΙαϊ. 2722. για). δοϑ αι; Φεῤ. κρ; Ββοῖοῦ, 
Ολαγέοσίες, 268 (ἘΠΡΊ. {τ8ῃ5.). ᾿ 

4 εὐφροσύνας, τομαῖς ΟΥ̓ ““ῬΟΘΈΟΑΙ ᾿ Ξξ “"Ἰογαῆςθ.᾿ 566 Ῥείονν, Ζ7:670, νὶ. τ. 
ὅ δι». 186 δατχητηῖ οἵ Τγοαβροίζοβ, οὐ [86 μεῖρῃξ οἡ Μ ΏΙΟΙ βίδηαβ [Π6 ἰθρ]ςῈ 

οἵ Ῥῃγραιθῖα, (Οἱ. Ἐπαωῃ. ἤλοό7. 1372, ἸΤαλλάδος χρυσάσπιδος βλέψας πρὸς οἶκον 
ηὔξατο οἵ ἘϊοοοΪ65. 

6 566 Ψιίγανία5, Ἰ. 7, ἵν. 5, 80. Θοβῃσία, σα ἦοε.; ἊΝ. 1.. ΝΝενΆδῃ, οὗ. εξ, 1.338. 
7 Οὐ, “"Ώεδη βοὴῆβ οὔβ τείογίθαι ρος δἰπὶ ΜΠ [ῃ6 αποβίοῃ : “δῃ 

οοΟΌΓαΡρο Ὀ6 ἰδαρῃί ᾿᾿δηᾷ [οὐ [15 ῬΥΟΌΙΘτ 566 ΓΝ, νἱ. το, τὰ; βγη. 11. 12 
(Ὀεῖονν, ΡΡ. 172, 301); αι. Ζαεῆ.; Τγοίαρ. 3.49; Ῥλαφᾶγ. δόο9 Ὁ; ΚΚ. 7οεὶ, 
οὐ. οἷζ. Ῥ. 325 ἴ[ο]]. ; ατοίρ, ζαΐο, 1. 468 ἴο]]., 11. ὅο ; Τοψεῖϊ, ῥζαξζο, 1. 77, 
ττο; Ναοντβῃ, οὐ. εἰΐ. ἵ, 343. 



ΟΗ- ΙΧ. 8 1-4 ΟΕ ΟΟΔΑΘΟΘΕ, ΚΒΟΣ, ΚΩΚΤΟΣ ΙΟ9 

ΟἸὐδίομηβ ΟαἸΠΟΥ ρΥθδίν 1ῃ τεϑρεοΐ οἵ ἀδιίηρ. 961] τὴν ὈΘΠΙΘΓ 15 
[δὲ ὈΥ ἰδατηϊηρ δηα ῥτδοῦοα [6 πίσσα! ρυϊπ6 6 ΤηΔ Ὁ ΑΙ νγαΥ 5 
6 σἰσεηριῃθηθα ἰονατας σοῦταρα. ΤῈ 15 οἰθασ, ἴου ᾿Ἰηβίδησθ, [Πδῖ 
Θογίδη5 ΟΥἮΎΤΓΉτγδοϊδης νου] ηοΐ νεηΐασε ἴο ἰαῖκα 5} 161α δηάᾶ 
ΘΡΘαΓ δηά σοηίθηα σι 1,Δοραδθηγοῃίδηβ; Δ ηΠα ΙΓ 5. δα ΌΆ ΠΥ 
αυιάδης ἐπὶ 1δοραδθιηοηϊδηβ νου] ἀθύηπῦ ἴο δηΐοτηρ (Π6 
Ἰδῖϑ οἵ Ὀδί16 ἀραϊηβδί ΤὨτσγαοϊδῃβ 1 Πμτἰ6α το {ΠΕ Ὶγ ΠΡῊ 5816145 
ΔΗ Δ 6 1165, ΟΥ ἀρ ηϑδί ον δὴ ΜΠ ΠΟ ΘΟΠῚΘ ΕΔΡΟΠ ΤΊΟΓΘ 
[Ἀγ 1]Π1ᾶγ [ΒΔ {Π6Γ Ὀον5 δημα αὐζονϑ.: ΑΔηά 85 [Ὁ δὲ 1 οδῇ 866, 
[15 ΡΓΏΟΙΡΙ6 ΠΟ] 5 ρθηθγα ν : [η6 πδΐαυχαὶ ἀἸΠᾺυθηοαθ 5 οὗ Ο6 τηϑη 
ἴτο ΔηοίῃΥ ΤΔΥ Ὀς σοϊῃροηβαίθα, ΌΥ διιῆοῖαὶ ρύόργοϑϑ, (ἢ 6 
ΓΕΒῈΠ] οἱ οατα δηᾶ δἰζϊεηοη. Α1] γῇ] Οἢ ῥγόνθα οἰθαυγ ἰῃδὲ 
ΜΏΘΙΠΕΥ πίσσα ἢὰ5 δηαονγεάᾶ 5 ΜΠ ΚΘΘΠΘΙ ΟΥ ὈΪΠΏΤΘΙ 56η51- 
ὈΠ1065, (ῃ6 ἀπ Υ οἵ 411] Α|1κ6 ἰ5 ἴο δασύ δηα ρῥγϑοίίϑδα ἔποθα 
[Πϊηρ5 ἴῃ ΜΏΙΟἢ γα σου] ἰδίῃ δοῆϊανα αἰ β ΠΟ] Οη. 

Βεύνψεθῃ τυζεάοηι δα φοόγίοίγν 97 σομά (ΤὨΪΟὮ 15. Ζοη 67 716) 
ἢς ἄτον πὸ ἀϊϑι!μοϊοη. 5 ῆαβ ἃ τῆδῃ δ]6 οὐ τῇς. οὴβ βδηάᾷ ἴο 
ΤΕΟΟΡΏΪΒ6 [δηρθ ὈΘαα 8] Δηα ροοα σα [ΠΟΙ ΘΗ ἴο [ἴνὰ ἴῃ {ΠΈτὰ ἢ 
Ηδά δε, οἡ (ἢξς οἴδεῦ δαῃά, Κηον]εάᾶρε οὗ (ῃς “Ὀαᾶβε δηά ἔοι] ἢ 
50 ἃ5 ἴο Ὀσν τα οἵ πε ἢ [ΤΓ 50, ϑοοζαίθϑ ᾿πᾶρθα τη ἴο Ὀς 
ψῖ56 αὖ οποα δηα ϑοιπηά οὗ 508] (οἵ τετηρογαίο) ὃ 

Απα Ὀείηρ {ΠΟΥ Παοϑιοηξα ψΠΘΙΏΕΥ “ἢ σοπϑιθγεά 
[χοϑ6 ῆο πᾶνε [ἢ6 Κηονίεᾶρε οἱ τὶρῃΐ δοίίοῃ, θὰ ἄο τοί 
ΔΡΡΙΥ 1, ἰο ῬὲῈ γψίδα δηᾷ 56]1{-σοῃίτο] εα ""---- Νοῖ ἃ ψ}1 
ΤΊΟΓΘ," ἢ6 δηϑϑειθα, “τΔη 1 σοηβιάθυ [ἤθ ἴο 6. ὉὈΠΎ186 
Δ η4 ἰηἰοιηροίαῖθ ΒΕΓΥ οὔθ, 1 σοηοεῖνο, 46] γαίθὶν σμοοβοβ 
ψἢδί, ψ Πὶη ἔμπα Ἰϊΐς ορθῃ ἴο δίτη, ἢ6 σοηϑίοια πποϑδὲ οοη- 

1 Οὐ, ““δραϊηβὶ Τσϑοίϑῃβ νυν] ἢ ΠΡ 5}16165 Δηα αν] 5, ΟΥ αραϊηβί ον ίδης 
Ψ ΙΓ Ῥον5 δηα δύγονβ᾽ ; δηᾶ [ογ [86 δίϊοη δ] δύ Π15 οὗ {πΠ656 Ῥθορ θϑ τ ϑρθοινεῖν 
5686 Αγὶβί. 2γεζοξγ. 563; Απαὖ. 111. ἵν. τα (ΤΥ 5. νο]. 1. Ρ. 1:65); ΝῚ., Μη. 
2α55177. 

2. Βαΐ οὗ. ΤΝ΄. νὶ. 7 (Ὀεῖονν, ρ. 1γ7γο); Κὰ. 706], οὔ. οἷζ. Ρ. 362. 
8. Βρδάϊηρ ἀλλὰ τῷ. .. καὶ τῷ, οὐ ΤήοΥΤΕ 1Π|.. “Ὡς ἀϊδοονεγθά [Π6 ννῖϑε ταϑῃ 

δ. βουπα οἵ 508] 1ἢ 15 ῬΟΨΘΥ ποί ΟἿΪΥ ἴο τϑοορηἶθα [Ὠ]ηρ5 “ Βοδαί αι! απ 
βοοᾶ,᾿ Ὀπί ἴο ᾿νε δῃηᾷ τον δηᾶ ἤᾶνα Πὶδ. Ὀείηρ ἴῃ {ΠΕ ; 8.5 δἴ5ο ἴῇ 815 οἹΗ͂ 
οἵ δυνοϊάϊηρ' σοηβοϊοιϑν [Πηρθ Ῥα56." Οὐ 1 ἀλλὰ τὸν. .. καὶ τὸν. .. 
{{8.5]. “ΤΠ ἤδη ΨΏΟ ποῖ ΟἹΪΥΚ οοὔ]α ταοορη 56 (86 Ὀδαπί αι] δηάα ρΟοά, αὶ 
Ἰϊνεά, εἴο., ἴῃ [πὶ νου], δηα ννῆο τλόύθονεῦ σοηϑοϊοιιϑῖν ανοϊθα [Ὠἰηρθ Ῥά56, 
ἴῃ 1)6 Τααρτηδηΐ οἵ δοογαΐθϑ νγαὶ5 156 απ βδοιη οὗ 50]. (ΟΕ, ΡΙαί. Οζα. 

1 ἘῸΓ 1π6 ρῆγαβα “ποῖ ἃ ΨΏΠ [ῃ6 τότ 566 Ῥοίον, 11. χίϊ. σ᾿, Ρ. τϑα ; 
Ἐεο". χὶϊ. τϑ, Ρ. 256.ὀὠ6« Ω“41. “1 5δου]α Ὀγ Ὧο τλδβϑῃβ οῆοοβα ἴο σοῃϑι θ᾽ [τὴ 

156 δη 4 561{-οοηίτοΙ θα ταῖμοσ τη ΤΟ] 50 δηᾷ ᾿ηἰθτηρογαία." 
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ἀποῖγε ἴο ἢ15 ἰηἰοιθϑί, δηα δοῖβ δοσούαιηρὶν. 1 τημϑίὶ Πο]ά 
{Ππαγοίοσα ἰμδὲ ἴῇοβθα ὯΟ δοῖ δραϊηϑί τι 16 δηα ογοοίςεαϊν 1 ἃγ6 
ὩΘΙΓΠΘΥ ΜὙ156. ΠΟΥ 56] Εσοη ΤΟΙ θα, ; 

Ἧς 5414 (ῃδὶ 7 μδίζεθ," Ττλούθουεσ, Δ πα 411 οἴμοι ϑήγζηθ 15 
φυϊεογι. ΤΉδς 15 ἴο 88Υ, [Πίηρϑ 1π50, Δη4 411 (Ὠηρθ εἰβε [ῃδ 
816 ἄοῃα ψ] ἢ ντίπθ, ἀγα “ῬΘδιθΠ1| δηα ροοά"; δηα ὨθΙΓΠ 6 Γ 
0011 [Ώο56 ψῆο ἰζῆον [656 {πτηρς ἀ6! ΠὈεγαίεὶν σμοοβο δυρῆϊ εκ 
1 [ΠῚ 5ἰθδᾶ ; ΠΟΥ Μ] Π6 ψῇο ἰδοῖςζα [ῃ6 ϑρθοῖδὶ Κηομν]εᾶρε 
οἵ {δ Ὀ6 δῦϊΪθ ἰο ἄο ἤθη, ῬὈθὺπΐ δυθὴ 1ἴἰ ἢ6 τηδῖκθο ἰῃ6 
αἰϊοιρὺ Π6 1] τγ155 [ῃ6 τηδιῖς δηα [81]. 50 [6 ψ|56 δίοῃβ Ἵσδῇ 
Ῥογΐίογῃ [ἢ {Π]ηρδ ΒΙΟΝ ἀΥα “ ὈΘδα 1] δηα σοοα ἢ ; [ἢδν Παΐ 
ΑΙΘ ὈΏΜΙ56. σαηποῖ, Ὀαΐ ονθῃ 1{ [Π6Ὺ {τ (μον ἴα]. ὙΠοτοίους, 
566. 411 [Πηρθ 15, Δηα φἜΏΘΓΑΙΥ 411 ἰὨϊηρθ “ ὈΘδαθ 1] δηά 
βροοά," δὲ στοιρμΐ ΜΠ ἢ νισγίαθ, 10 15. Οἰθασ ἰῃδΐ 1υ51ς6 δπαᾶ 81] 
ΟΥΠΕΥ νἱτίπθ 15. ψ]Βάοτα. 

Οη (ἢ6 οἴμευ. μΒαηᾶ, »ιαΐηθες (ἢ6. τηδὶ δ 64) σὰ ἴῃ 6 
ΟΡροϑιίβ ίο ψίβάοχῃ ; ποί {πὶ μ6 τεραγαᾶβα 511ὩΡ16 ἸρΏΟΣΓΔΠΓΘ ἃ 5 
τηϑΔη655,5) θὰ 6 ραΐ [ἴ [ἢπ|5.: [ὉΓ ἃ δὴ ἰο ΡῈ ἰρῃοίδηΐ οὗ 
ὨΙΤΉ561, ἴο Ἰπηϑρίηθ δηα ΒΌΡΡοΟΒΕα πὶ 6 Κῆονγβ δῦ 6 Κῆον5 
ποῖ, ψγὰ5. (Ὠ68 διριτιθά), 1 ποὺ τηδἄμϑϑβ 156] γεῖ βοιηθίίηρ ΨΘΙΥ͂ 
Πκ ᾿ ὙΏΕ τηδ85 οὗ τηβη πὸ ἄουθί Βο]α ἃ ἀϊβεγεηΐ Ἰδηρπαρε : 
1 ἃ. Τϑῃ 15 411 ΔΌγοδαῖ οὐ 90 πὴ6 τηϑδίζεῦ οἵ ψ Ὠ]Οἢ [26 τηδ85 οἵ 
ΠηΘΪς1Π6 ἀγα Ἰρῃηοτδηΐ, [Π6Υ ἄο ποῖ ργοημοπησα ᾿ϊτὴ “τηδα ᾽ 2 θα 
δι {πκὸ δροιγδαίίοῃ οἵ τηϊπηᾶ, 1 ΟὨΪΥ 1 Ὀ6 Δροιί τηδίϊζουα ΜΠ ΏΙη 
[ῃΠ6 βϑοορε οἵ οτγάϊμαυν Κηον]εᾶρθ, [ΠΕΥ 6411] τηδάἄηθθθ. ΕῸΓ 
Ιηϑίϑη 6, ΔΩΥ ΘΟ ΜΠΟῸ ΠηΔρΊ 64 ὨΙΠ561 ἴοο (411 ἴο Ρᾷ55 ὈΠΑ͂ΕΓ 
δι σαίθναυ οἵ [ῃ6 Τιοηρ γν 811 ψιτουῦ σἰοορηρ, ΟΥ̓ 50 5. ΤΩΡ 85 ἴο 

1 “ΕὝἼΠ0 οδῃηοί ἀγα 8, σίσαιρί Ππ6, δἰ δἰ αν σρθαϊείηρ. 
2. ΤῺ δύραμηδηΐ ΤΥ ὈῈ {Ππ85 Ὀγεβθηϊθα ἰο {πΠ6 δγὰ :-- 
Ἐηπμημεζαΐζορ. Τα5ιῖο 6, εἰς, ξξ νβάοτχῃ. 

Ῥγθη θα α. ᾳ5ὲ δηά 411] οἴμϑι νἱγίπουϑγ- γοῦρηΐ (Ὠϊπρδ- 
1. εᾺ καλὰ κἀγαθά. ᾿ν : 

ἘΡΒῈΒ Ῥγδηϊθβ β. ΤΏοβα Ψ8Ο ΚΠΟΥ͂Σ καλὰ κἀγαθά οαπηοί οἤοΟβΘ Ρεΐ 
ΓΞ ἄο ἴζθιι, Ψ Ώ16 το58 ο ἢδνθ ποί [Π6 βοίδησα 

ἀρλ οὐξ οϑηποῖ ονθῃ ὅο {Ώ 61} 1 (6 Υ {Ὑγ. 
ογού 

ῬΥΘηλἶθ5 Ὑ αἶξέογ. ΤῺ νγῖβα ἄο 1ῃ8 καλὰ κἀγαθά, ἴῃε ποη- 
ἤξναν: νΪ56 Ἔνθ 1 [Π6ν {τν [Α]]. 

Οοροζμδΐοι. ---ἰϑῖποα (α) [α5ῖ [ϊηρθ δη4 οἴμοῦ καλὰ κἀγαθά τα ψτουρῃί ΜΊ ἢ 
νἱΓία8, 42 ,ρῸ, ι51106, Εἴς, Ξε ψϑάοια. Ὁ... Ὁ. 5866 Νενιηβῃ, οῥ. οἷζ, 1, 393. 

5.566 Κ'.. 7οεῖ, οὔ. οἱζ. Ὁ. 346; Ατοίςρ, ῥζηωξζο, '. 4οο, 
4 Οτγ, ““1Π6Υ τϑϑεηΐ 6 ἴδσὰ "τηϑᾶ᾽ Ῥεΐηρ Δρρ!εα ἰο ρξορὶβ ψῆο δῖα 811 

Δ τοδα,᾽ εἴο. ὅ8686 (οχηΐθβ, 2ος, οῖ. 1, 575; 11. 373 (ἘΏΡΊ. {Γ8}5.). 
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ΕΥ̓ ἴο ΠΗ ἃ ὨΟυ56, ΟΥ ἴο αδἰζθιηρί ΔΩΥ͂ οἴου ΟὈν]ΟΙ5. ᾿ΠΠΡΟΒ951- 
ὈΠΠν, 15. ἃ τηδαμηδῃ δοσοσάϊηρ ἴο με; πὲ ἴῃ [Π6 ΡΟΡΈΠΔΓ 
56η856. ἢ6 ἰ5. ποὺ πηδᾷ, [{ 5. ΟὈΠΙΘΔΌΠΥ 15 σομῆηθρα ἴο 5114]] 
τηδίϊευθ. [Ι͂}ἢὼ ἰδοΐ, Ἰυ5ῖ 85 ϑίσοηρ ἀθϑιτθ ροαϑ. ΟΥ̓ [ῃ6 Πδη6 οἵ 
2αφρῖοη ἴΏ ῬΟΡΌΪΔΙ Ῥδιίδηοβ, 50. τηθηΐ8] ΟὈΠΙΘΌΙΥ οα ἃ ρταηᾶ 
5086 15 ΘΩΛ 6 ημααίη1665. 

Ιη ΔΏβΕΥ ἴο [ἢς 4ιπεϑίοῃ: ψμαΐ 15 ἐχῶγν ἡ Ὧ6 αϊδοονεῖεα 
1 το 6 ἃ οοϑυΐϊδίῃ Κιηα οἵ ρϑίῃ ; ποῖ σευίϑιηϊν [Πῃ 6 ΒΟΙΓΟΥ͂ [ΕἸ 
δὲ τῆς πγϊϑίουίπηθα οἵ ἃ ΠἸΘΠα ΟΥ (ἢῆ6 ροοά [ογίαπε οἱ δὴ 
ΘΠΘΙΏΥ--ἰ(ῃδ 15 ποῖ δηνΥῦ ; Ὀπΐ, ἃ5 ἢ6 5814, “δῆνυ 15 ει Όγ 
1056 δἴοῃθ Ο δἵὸ δῃηπηογεά δ [86 ϑιοσθθθε οἱ {ΠΕ6ῚῚ 
[θη 45. Απᾷ ψΏΘΩ ϑοῆδ ΟἿΘ ΟΥ ΟἾΠΕΥΙ ἜΧΡΙΘΘΘ6α δϑίοη]ϑῆ- 
τηθηΐ {παῖ δΔὴγ οὔθ {ΠἸ6 ΠαΠΠν ἀἰθβροθεα ἴο δηοίμευ 5ῃοι]α Ὀς 

ρῬαϊηθά δ [ἰ5 ψε]]-ἀοίηρ, 6 τε ηαθα Ὠΐτ οἵ ἃ σοϊησηοη ἰεηά- 
ΘΠΟΥ͂ ἰῃ ῬΘΟΡΪΕ: ΜΏΘΩ ΔΩΥ͂ ΟΠΘ 15 ἰατηρ 1] [Π61ῚῚ ϑυιραίῃ188 
ΔΥ6 τοποῃθά, [Π6Ὺ τὰβῃ ἴἰο (ῃ6 δά οἵ [6 πηίοτιϊπηδία : Ὀσὺΐ 
ΜΏΘΩ ἰοταηθ 5Π21165 ΟἹ ΟἰἤΕΥβ, ΠΟΥ ΔΙῸ ΘΟΙΏΕΠΟΝ ραϊηξά. 
(7 4ο ποί 580," ὃς δἀάεά, “115 σου] ΠάΡΡεβη ἴο ἃ {πουρῃς{] 
Ροβοη ; Βαϊ 1 15. 0 πποοΙητηοη ΘΟΠΑΙΠ!ΟΏ οὗἉ ἃ 511} τη." 1 

ΤΏ ΔΆΒΘΨΜΘΙ ἰὼ [ῆ6 σπθϑίοῃ : Μηδ 15 ἀφζφμγεῦ 1 ΟἸἸΒΟΟΥΕΥ 
(88 5414) {παῖ τηοϑί ᾿ξ ἄο ϑβοιηβίῃίηρ : 5 ἔοσ ἰπβίδησβ, [68 
ἄϊοθ ρίαγου, 3 τῆ6 ρει, [η6 Ὀαβοοηῃ, ἄο βοιηξίῃίηρ, Ὀαΐ 
[Π656. ἢδνα ᾿θίϑαγα ; [Π6ῪΥ σδη, 1{ Πα ν [{κ6, τὰτῃ δηα ὁ 50η16- 
τηϊηρ Ὀεῖίοῦ ; Ὀπΐ ὨΟΌΟΑΥ͂ ἢδ5 ἰθίβασα ἴο τ Το τῆ Ὀδίϊευ 
ἴο 1068 ψΟΙΒ6, δηα 1 ἢ6 ἄοθϑ 50 ἴσῃ, θη ἢ6 ἢ85 ΠΟ ]6Ί5ΌΓΟ, 
δ ἄοσθϑ πὶ 1] 1ῃ {Πϑἴ. 

(Το ρᾶ85 ἴο δηῃηοίμεν ἀββηϊίομ) Τδν ἀγα ποῖ ζζηρε ΟΥ̓ - 
γμἶοζς (Ὠ8 5814) Ὧο Ποϊά [Π8 βοθρίγβ τ θΎΕΙυ, Οὐ ἀῖα σἤοβθη ὈΥ̓ 
[6]Πονϑ ουΐ οἵ [Π6 βἰγθοῖ,, οὐ δῖα δρροιϊιηιβᾷ Ὀγ ἰοΐ, ΟΥὙ Βᾶγξ βιθρρϑθά 
Ἰηΐο οἴῆοβ ὈΥ͂ νἱοίθησα οὐ ὉΥ {ταπᾶ ; Ὀπὶ ἰῇοθα ψο μανα (ῃ6 
506 ΟἾΔ] Κηονίεαρε ὅ μον ἴο ταῦ]θ. Ππ5 ἢδνιηρ Οη [Π68 Δα Πη15- 
ϑίοη ἰπδΐ 10 15 [6 διπμοίοη οἵ δ τα]Ὲγ ἴο δη]οῖῃ γμδὶ ουρῃϊΐ ἴο ὈῈ 
ἄοῃθδ, δῃηᾶ οἵ [ῃοϑε ψῃῸ δῖ γτυ]εα ἴο οΌΘΥ, 6 ρτοοεβαβά ἴο ροϊηΐ 

1 ΟΥ, “ἃ ΠΊ8ὴ ἰἴἢ [ἰ5. 5θῆβϑοθ., .. 8 βρ] βίο ᾿; ἴῸΓ 1ῃ6 βϑῃεπιθηΐ 
Ι,. θιμά, οὗ Ἰϑοογ, σα ἤεηεοηῖσς. 7 Ὁ. 

3. δὅδ66 δῆονδ, 1. 1, κ7, Ρ. τῷ; δηᾶ ἴῃ τεῖ. ἴο {ῃ6586 ἀδῆηίοηβ, Κὶ, 706], 
οὗ. οἶξ, Ῥ. 347 [0]]. 

8 ἘῸΣ “ἀἶΐοε- Ιανίηρ ἡ 5εὲ6 Ββοίκοσ, ὥλαγίοῖ, 354 (ΕΏΡΊ. ἰγϑῃβ.); ἔογ 
“Βα οοηοΥν, ᾿᾿ 2, οὗ ; Ῥεΐονν, 5). 4 Τοτ, Ὅϊοϊς, δηά ἩΔΙΓΥ (4.5 γγΧὲ 580). 

ὅ. Τῆς ἐπιστήμη. 966 δῇονβ, 111. ν. δὲ; Νονυγλβθῃ, οὗ. οἷξ, 1, 256. 
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ουξ ΟΥ̓ ᾿ῃηβδίδποθϑ [δ 1ἢ ἃ 5810 [Π6 τΌΪΘΓΙ ΟΥ σαρίδίη 15 [86 τηδῇ 
οἵ 5ρε6οῖδὶ ηομν]θᾶρσθ, ἰο ΟΠ, ἃ5. δῇ δχρεῖῖ, [ῃ6 5ῃ]ΡΟΜΏΘΥ 
ἨΪΤΉ561 δηα 411 [ῃ6 Ὁ μο 5 οη Ὀοδτά οθευ. 80 Πκευνῖβο, ἴῃ τῃς 
τηδίζου οἵ δυβθαηάτγυ, [Π6 ῥυορυθίου οἵ δὴ θϑίαίε; ἴῃ δαὶ οὗ 
51 οἰζηθϑ5, [8 ρα θηΐ ; 1 {δδΐ οἵ ρῇγϑιοδὶ ἰγαϊηϊηρ οἵ 1πΠ6 ῬΟάγυ, 
[π6 γουτῃη δἰμ]θία ροϊηρ [γουρῇ 8 σοῦγϑθ8 ; δηά, ἴῃ βσΈΠΘΓΩΙ, 
ΘΥΘΙΥ ΟΥΘ αἸΓΘΟΙΥ. σοΠοΘΓηΘα 1 ΔΗΥ͂ τηδίςζεῦ Ὡδϑάϊηρ δἰζθηίοη 
δα οδΥΘ 01] ΘἸΓΠΕΙ δἰζεηα ἴο [ἢ]15 τηϑίςαου ῬΕΙΒΟΏΔΠΥ, 1 ἢθ ΤΠ1η1κ5 
ἢδ 85 [Π6 5ρ6 4] Κπον]θᾶρα ; οὐ, 1{ Π6 τηϊϑίσγβίβ 15 ΟΥ̓ 50Ί 666, 
Ὑ11 Ὀ6 ΘΑΡῈΓ ἴο ΟΌΘΥ ΔΥ Ἔχραετΐ οἢ [{Π68 5ροΐ, οὐ Ψ1}} ὄανβῇ βεπά 
δηα [οἰοἢ οὔθ ἴτοϊῃ ἃ αἰβδίδῃςθ. ΤΠ ριϊάδηςσα οὗ (ἢ15 Ὄχροτζί. 
ἢ6 11} [Ο]]ονγ, δημα ἀο δὶ 6 85 ἴο Ἃο δἱ ἢϊ15 αϊοίϊδίοη. 

Απά {Ππ5, 1ὴ [ῃ6 τί οἵ 5ρ:πη]ηρ᾽ ΜΟΟΪ, Π6 1πΠκοα ἴο ροϊπέ οί 
[πὶ ψοιθη ἃ16 ἴῃ 8 τα]θῦθ. οἵ πη6η---ὴηδ ΨΥ ἢ Ὀεόδιβα {Π6Υ 
Ὦᾶγο [Π6 Κηομ]εάρε οἵ [8 τί, δῃᾷ τηβθη Πᾶνα ποί. 

Απᾶ 1 ΔῆΥ ομδ ταϊϑϑᾶ τῃ6 οδ]εοϊίζοη {παΐ ἃ ἐγζαρέ ἢδ5 1ἴ ἴῃ 
15 ῬΟΥΘΙ ποῖ ἴο ΟΌΘΥ φοοά δη6 οσοτῖδοῖ δάνι!οαθ, ἢ6 ψου]ά τοιϊοτί : 
(ῬΥαΥ, ΟΝ πᾶς ἢ6 [ῃ)6 ορίοῃ ποΐ ἴο οὔΘΥ, σοηδίἀθυηρ [ῃς 
ῬΘΏΔΙΥ ὨΘΗΡΊΩΡ ΟΥ̓ΕῚ τη ΏΟ αἸδοῦευγ5 6 ψογάβ οἵ. σι! βάοτχῃ ὃ 
ἴου ψῃαΐθνευ [Ὧ6 τηδίζευ Ὀ6 ἴῃ ΜΏΙΟΏ ἢ6 ἀϊβοῦθαγς (88 ψογὰ οὗ 
δοοά δάν!ςθ, ἢ8 ΜΨ1] [411] Ἰηἴο δὐτοσ, 1 ργθϑαμηθ, δηά (8]Π1ὴηρ Ἰηΐο 
ΟΥΤΟΙ, 6. ῥΡαῃ]5η64. Απᾶ ἴο {πΠ6 ϑυρροϑίοῃ [δῖ (ῃς ἰγγδηΐ 
οου]ά, 1 ΒΘ πκοά, ουΐ οὔ (ῃ6 Πεδᾶ οἵ {86 πδη οἵ ψ]βάοη,, 15 
ΘΏΒΨΜΕΙ Μὰ5: “)Ὸ γοι [Π1ηἰς {Πα Π6 ο ἀθϑίτουβ 15 Ὀδϑί 8110 
ὙὙ711 ρῸ 5ςοἵ ἴΓ66, ΟΥ̓ ΒΈΌΠΕΓΙ ἃ ΤΊΘΓΘ 5Πρῃϊ δη6α ρϑϑϑίηρ ἰΙοϑθὺ [5 
δ τηοῦα ΠΠ|ΚοΙνγ ἴο βθοῦγθ ἢ15 βαϊναίίοη [δὶ αν, ΤΊ η]ς γοιι, ΟΥ 
ἴο σοΙΏΡ855 15 Τῇ 5 1Π ἀθοίγποοη ἢ 1 

ὙνΏΘΩ ΘΟ ΟἹΘ Δ5κθα δίῃ: “Ὑγδδΐ ἢ6 τερβδιαβα δ5 [6 
Ῥαϑί ρυγϑιί ΟΥ̓ ὈΠ51Π655 3 [ῸΥΓ ἃ Πη8ῃ ἢ ἢ6 ΔηΒΕΓΘΩ͂ : ““,δλερθς 976 
εογάμεξ .5 δηᾷ ἴο ἃ βΒθοοῃα ᾳαξϑίοῃ : “Πιά μα ἴῇθη τεραγά 
ϑοοα [οτίπηβ 85 δῃ 6ηα ἴο Ὀ6 ρυτϊβιβά ἢ "--ἰ Οἡ [Π6 οοῃίτατν,» 
6 δηβϑνογθα, “[ῸΥ ταγϑ6 1, 1 σοηϑιου ἰοσίαηθ δηα οοπάᾳοϊ ἰο 

ΡῈ ἀϊδηηθίσι σα! ν ορροβεᾶ. ἘῸΓΣ 1ῃηβϑίδηςσθ, ἴο ϑιισοθθα 1ἢ ΒΟΠΊΘ 
ἀοϑισα Ὁ ]6. οουτθα οἵ δοῦοη σψιςοιὺ ϑθοίςπιηρ ἴο ἐο 50, 1 Πο]ά ἴο 

1 ΟΥγ, “15 [Πδΐ ἰο οῆοοββ ῆ6 ῥϑίβ οἵ βαξεῖγ, [ΒΚ γοα Ὁ [5 ἴξ ποῖ γαίῃθγ 
ἴο 5]ΡῈᾺ 15 ον ἀθδίῃ-ψαυγαηΐ ν᾿ Ι,. ὉΙη4. οὗ, Ηεβιοά, ογᾷς αμὰ γε, 293. 
586 Νοντηδϑῃ, οὔ. οἱέ. 1. 393-307. 2. ΟΥ, “16 ποθ]εϑί βἰπάγ." 

35. εὐπραξία, εὖ πράττειν----ἰο ἄο ΨΕ]], ἴῃ [Π6 5εη58 Ῥοίἢ οὗ τυεζ οὐ γέρδέ οί, 
δηα οἵ τυοζαγε, ἀῃηα 15 Δοσογαϊ! ΡῚΥ Ορροβεά ἴο εὐτυχία, τηοῖε οοοῦ ζμεξ οΥ 
σός. ΟἿ. ῬΙαῖ. πμξηγώ. 28: 8. 



δ τα, ὃ τά, 15.) ΘΟΟΘΒΑΤῈΘ ΑΝῸ ΡΑΒΒΗΑΒΙΌΒ 113 ΓΗ. Χ. 8 1, 2 

δ σοοᾶ [οτΐπη ; Ὀὰΐ ἴο ἄο ἃ ἰμηρ ΜῈ} ὈΥ ἀϊηΐ οἵ Ἰέδιηίηρ 
δι Πα ῥγϑοίςθ, [Πδΐ δοσογάϊηρ' ἴο ΤΥ οΥΘΘ( 15 ΒΟ σ5 1] οσοπαᾳοί,Ϊ 
αι ηα [Πο58 Κἷἶο τηδῖα [ἢ15 [ῃ6 βεῆίοι5 Ὀι 51 655 οὗ {παν Π|6 βθϑῖῃ 
ἴο Π16 ἴο ἄο νψεΕ]].᾽ 

ΤΉΘΥ δῖα δὲ οηοὰ ἰῃ6 Ὀδδὶ δηα [Π6 ἀδαγαϑὲ 1 {πΠ6 βρῇς οἵ 
ἀοα  (Ὠ8 ψεηΐ οὔ ἴο 580) ἍὸΠῸ ἴου. ἰῃβίδποθ ἴῃ Ὠιβδηάγν ἄο 
06} 1ῃ6 [ῃϊηρθ οἵ ἰδιτηϊηρ, ΟΥ ἴῃ [ῃ6 αἵ οἵ Ἠφαϊηρ 411 [δῖ 
ὈΘΙοηρβ ἴο ᾿δδ]ηρ, οΥ ἴῃ βίδίθογαῖς [η6 δἰΐδιγϑ οἵ δίδίε ; ἡ Πθυθα5 
[ῃ6 τηδῃ Ψ):Ο ἄοαθϑ Ὠοίῃηρ Μ08}}--- ΠΟΥ γ06811 1ἢ Δηγ Ὠ]ρ----ἰθ (Π6 
8Δ.4466) ποι εΥ ροοα ἔου δηγ ηρ ΠΟΥ ἄδαῦ το (οά. 

Χ.---Βυῖ 1η6664,5 1 σθδησα Ὀγουρῃί Ὠἰπὶ ἰπΐο σοηνθύβαίίοη 
ὙΠ ΔΩΥ ΟἿΘ Ῥοββεϑβεά οἵ δὴ διΐ, δῃηα πβΙηρ᾽ 10 [ΟΥ̓ 81 ῬυΤΡοβα5 
οἵ Ὀιιδίηθβϑθ, ἢ8 Ὥθνου [41164 ἴο Ὀ6 τι5εἴ] ἴο {15 ἰκη4 οἵ ρβϑίβοῃ. 
ΒῸΓ Ἰηδίδῃοθ, ϑίθρριῃρ Ομ8 {Ππ|η6 ᾿πΐο [6 δίπαϊο οἵ Ῥδιτγῆδβιιβ ἢ 
[868 ραϊηΐου, δηᾷ σοίθηρ ἰηΐο σοηνογβαίίοη ἡ ἢ Βίπ:--- 

Τ ΞΈΡροββ, Ῥβιυμειβίι5 (88:4 Π6), ραϊπεηρ, πα ὃς ἀεβηρά ἃ5 
ἐδ, Τοργοϑαηίδιοι οἵ ν]51016 οὐὈ]βοίβ," τᾶν τ ηο ὃ ὍΤΠαῖΐ [5 ἴο 
58. , ὈΥ Πηθ8ῃ5 οἱ οοἰουγθα δηα ραϊείζα γοῖι ραϊηΐοιβ ταργοβϑθηῦ 
δ. τοριοάποθ ἃ5 Οἱ ΟβαΙν ἃ5. ΡΟϑ51016 [6 πρ5 δπα ἄονῃβ, ΠρΡϊ5 
δὴ ϑῃδάονσ, ματα δηά δοίζ, τουῦρῇ δῃᾶ ϑιηηοοίῃ ϑβατίδοθβ, (ἢ 8 
[τοϑῆηθϑ5 οἵ γουίῃ δηα {[πΠ6 ψ τ Κ]65 οἵ αρθ, ἄο γοι ποὺ ἢ 

οι 816 τρῃϊ (86 δηϑνεγθαλ), [μδΐ 15 50. 
δός, ΕἸΣ ΕΥ, ἴῃ ροχίγαγίηρ, 1468] ἴγρεβ οἵ Ὀξδααίγ, βεαίηρ 1ἰ 

15 ποῖ Θᾶ5γ ἴο ΠΙρῃΐ Ἰρο᾿ Δ ηΥ ομΒ Παπηδη Ὀαϊηρ ΏΟ 15 ΔΌΒΟΙ ΠΙΕΙΥ 
ἀβνοια οἵ ὈΪΘβἢ, γοὰ ο}1] ΠΟΠῚ ΙΠΔΏΥ͂ τηο6]5. ἴῃ6 πηοβί 
Ὀεδαι 1] ἰγαϊ5 οἵ δϑοῇ, δῃᾷᾶ 950 τῇδκα γοῦν ἢριγαθ ΔΡΡΘΔΓ 
σοιῃρ  θίοὶν Ὀθααπι Ὁ 

Ἐ Τάς, ““νγν611-ἀοϊηρ ἡ; δηάᾶ ἴογ με ϑοοζαίϊο νἱϑν 5ε6 Νευτηθῃ, ο. οἷξ, 1. 
305, 401. 

2 Οὐ, ““τιοβί ἀἰϊνίηθιυ ανουγεά." (ΟΕ, ῬΙαῖ. Φεξάγῤάγζο, 7 Α. 
ὃ ἀλλὰ μὴν καὶ. . . “Βαϊ ἰηαθ6α [Π6 5ρῇετα οἵ ἢϊ5 Ὠϑρία!ηθ85 ψγὰ5. ποῖί 

ΟἸΓΟΌΙ ΒΟΥ Θά ; 1{,᾿ εἰς, 

4 ἘῸγ Ῥαυγῆδϑίαβ οἵ Ἐρἤδββιβ, [6 βοὴ οἵ Ἐνθηοῦ δηά τἶναὶ οὐ Ζευχίβ, 568 

Λνοϊίμμαπη αηα Ννοεδγιηδηῃ, 7:5. οὕ Φιαϊ,έζ,ρ, Ῥ. 47 ἴο]]. ; (ζοβεῖ, 2 7χγος. Χε,. 
Ῥ. 50 (οὗ, ἴῃ ραγίίσαϊαν Οὐἰηΐ. ΧἼ]1. χ. 627). Αἴ [86 ἀκίβ οἵ ἴηε σοῃνογβαίίοη 
(τβαἱ οὐ 14641}) ἢ8 τῆδυ 6 ϑυῃρροββά ἰο αν θθξῆ 8. γοῦῃρ' Π8ῃ. 

5. Βϑδάϊηρ ψ ΠΏ ΘοΟΒηρίᾶθγ, ,. Ὀϊηά., εἴο., δἴοῦ Βίοραθαβ, ἡ γραφική ἐστιν 
εἰκασία, οὐ ἴἴ τῆς να]ρ. γραφική ἐστιν ἡ εἰκασία, ἰγα5. “" Φαΐ» Ἴρ,᾽ 1ῖ5. [ἴῃ 6 ἴθυπὶ 
ΔΡΡΙΘᾶ ἴο 8 Ρρδγουϊαῦ ταργοβθηςδίοῃ,᾽᾿ εἴα. 

6 (Τῇ Οἷο. ὧὲ Ζηνόρέ. Ὦ. τ αὦ ἔμ. οἵ Ζευχὶθ ; Μαχ. Τγγ, 2 2556γξ, 23, 3, ΔΡ. 
ΘΟΒΠΘΙ ΟΣ σα ἤἦοο, 

νΟΙ, 111-Ξ] Ι 



114 ΜΕΜΟΚΑΒΙΠ1Α---ΒΚ, ΤΠ. ΓΗ. Χ. ὃ 2-5 

1 αγζᾷ. 85, [μδΐ 15 ον νὰ 4Ἃο.ἷ 
ὙγῈ11, Ὀπΐ βίορ (ϑοοζδίεβ. σοῃαπηπ64) ; ἀο γοῖι αἶδο ρτγϑίεηα 

ἴο ΤΘριαβϑθηΐ 1Π 5108 ρευίδοίοη [ῃ86 ομδγθοίθυιϑο ΠπιοΟΩ5 
οἵ τὰς 500], 15 οαρυϊναηρ ομδιη ἃηᾶ ϑνδείηθβϑϑ,ρ ΜΠ 15 

ἄδθερ νγε}] 5 οἵ ἴονε, τ(5 1 θη οὗ γεδιηϊηρ, 115 ὈυΓΉΪηΡ 
Ροϊηΐ οὗ ρδβϑίοῃ ἢ ΟΥ̓Ά15. 81} [ῃ15 αυϊΐα ᾿ποαρϑῦϊα οἵ Ὀεϊηρ 
αἀδριοϊβα ἢ 

ΝΑΥ (6 δηβϑνεγθά), ΠΟΥ βῃουα ἃ τηοοᾶ 6 οἴμπου [ῃδη 
[Π] 14 016, Βοοιαῖθθ, ΜΏΘη 10 Ῥοβϑθθθθθ ΠΘΙΓΠΘΥ [1Π687 ῥτο- 
Ῥογίίοηῃ 2. ΠΟΥ σο]ου, ΠΟΥ ΔΗΥ οἵ μοθα 4π8}1|65. ]οἢ γου 
ὨδΔΙηΘα Ἰυ5ῖ ΠΟΥ͂ ; ΜΏΘΩ, ἴῃ ἃ ψοτ͵ά, 1ὑ 15 ηοΐ ὄνυξ ν᾽ ϑι 16 Ὁ 

δα. ὟΥ 611, αὶ [Π6 ΚΙμά]γ Ἰοοῖκ οἵ ἴονβ, [ῃ 8 ΔΏΡΥΥ βίδηοα οἵ 
δία δ΄ ΔΥ οὔβ, ἄο πηά δχργθβϑϑίοῃ 1η ἴῃ6 δυμηδη βαδ]εοΐ, 40 
ἴμϑὺ πο ἢ 

ἢαγγά. Νο ἀοιδί {ΠΥ ἀο. 
δός. ΤΏΘΩ [815 δοοξ, [Π15 ρζαλεθ, αὖ ΔΏΥ ταῖθ Τὺ ὯΘ 1πη]αἰθά 

1η [ῃ6 ΘΥ68, ΤΥ 1 ποῦΡ 
τμάοπρθίξβα!ν (μ6 δηϑνεγθάλ. 
δός. Δηά Ἃ0ο δηχίθίυ δηά τε! οὗ τη οσοδϑιοηΘα ὈΥ [ῃ6 

ϑοΟΩ ΟΥ̓ 6.1] ἰουΐϊπης οὗ ἴῇοϑθα μα ἴονβ. Ὀοϊῇ σεῦ [Π6 5816 
ΘΧΡΙΘΒΒΙΟῊ ἢ 

ΒΥ πο τη6805 (Π8 Δηϑεγθα) ; δὖ {πΠ6 {πουρῆϊ οὗ φοοά ΜὙ δΓα 
τα ϊδηΐ, δὶ Πδἰ οἵ 6ν]]} ἃ οἱοα ἤϑηρθ οἡ {86 ὈΓΟΥ͂. 

δός, ΤὭΘΩ ΠΘΙΘ ἀρϑίῃ δῖβ ἰοοῖκβ ΜΏΙΟΝ [Ὁ 15. ῬΟΒΒ1016 ἴο 
Ταργοϑθηΐῦ 

ἢαγζᾷ. ἸεοΙαρβαϊν. ; 
͵δόε. ΕΣ ΠΘΙΊΟΥΘ, 85 ὑΠΓΟΌΡ ἢ 5016 ΟἸΪΠΪ ΟΥ̓́ΟΥΘΥΙΟΘ, [6 Γ6 

ῬΙθτοθ5. [Ὡτουρἢ [μ6 σουπηΐθηϑηοα οἵ ἃ τηδῃ, [ὨγΟΌΡὮ {Ὧ6 ΘΙ 
Ροβίατα οἵ 15 ὈΟΑΥ͂ δἃ5. 6 βίδηϑδ οὐ τῆονεϑ, ἃ β!τηρδα οἱ 15 
ΠΟΌΠΠΠΥ δηα ἔγεθάομ, οὐ ἀραίῃ οἵ βοιῃθίῃίηρ ἴῃ Ὠΐπη ἸΟῪ δηᾷ 
στον] 106 ----[ῃῇ6 οδἰὴ οὗ 561{-τοϑίταιης δηά ὙΠ ΒΟΤΩ, ΟΥ [ῃ6 
ΒΑ ΡΡΘΙ ΟὗἩ ΒΟ] 6 ηο6 Δ ηα νυ] ραν ἢ 

οι δῖ8 τρῃΐ (μΒ8 δηβνογαα). 
δός. “ΓΏΆΘΗ ἴἢ656 ἴοο τηδὺ 6 1πϊαϊεα ἢ 

Ὁ Οτ, ““1ῃδἱ 15 [88 βεογεί οὗ οὖσ ογθαίοῃβ," ΟΥ ““ΟἿΤΪ τί οὗ οοτηροβίτοη.᾿ 
5. ΤὰΑϊ. “"5γγητηθίγ. "ἡ ΟἹ, Ρ]η, χχχν. 10, “" ΡΥ. 5 ϑυσασηθίτίδιη ρῥἰοίαγαα 

αδάϊι,᾽᾿ εἴς. 

5. Οχ, “ἴδε ρίαποβ οὗ Ἰονβ, {μ6 βοον οὔ μΒαΐίβ, ψῃ ϊο οὐδε αϊτθοῖβ ἰονγψαγάξ 

ΔΠΟΙΠΘΥ, 816 ΤΘΟΟΡ ΒΕ Θχρυ ββίοῃβ οὗ Ὠυτηθῃ ἴδεϊηρ.᾿ ΟἿ, (86 ἀδβουρίίοῃ οἵ 
ῬδΙΓΒ 51 115᾽5 ογῃ ρογίταιϊ: οὗ ᾿ϑέμπιοβ, αρ. Ρ]η, ἦρε. εξ. 



ΓΗ. Χ. 85.) ΘΘΟΟΒΑΤΕΘ ΑΝῺῸ ΟἸΜΕΙΤΟΝ ἃ ΘΟΌΤΙΡΤΟΞΚΝ ΤΙΣ 

Νο ἀουδί (ἢε 5α]ά). 
δος. Δηά ΜΏΙΟΝ 15 [6 Ὀ]Θαβαηΐευ ἴγρε οἵ ίδοα ἴο ἰοοΐκ δ, ἄο 

γοι! {Π1ηΚ ---ΟΩ6 Οὐ ΜὙΈΏΙΟὮ 15 ᾿πηρη]ηϊθα [ῃ6 σΠδιδοίευ ϑο5 οἵ ἃ 
Ὀοδα αι], ρσοοά, δηα ἰονδῦϊα αἰβροβίου, οὐ οὔθ ψὨῖοθ ὈδαΥβ 
[Ὧ6 ᾿τρτθ55 οἵ νῆδί 15 πρὶν, δῃα Ὀδά, απ δαίββι! Ὁ] 

,ἢαγζά. Τοι 1695, Θοοζαΐθο, {Πθ6 15 ἃ ναϑδί αἰ! ΠΟ ΟῊ 
Ὀεδύσχεθῃ {Π6 ἔννο. 

Αἱ διηοίμευ π6 ἣθ δηϊθγθα [8 ψουκϑῆορ οἵ [ῃ6 ϑαι]ρίου 
ΟἸΙοἴοη," δηᾷ ἴῃ σοῦτδβα οὗ σοηνθυβαοη ΜΙ πὶ 9414 : 

οι ἢδᾶνα 8 ρϑιίθυν οἵ βαπάβθοιηθ. Ῥϑορία δοτα, (Ιβιΐοῃ, 
ΓΙΠΠΘΓ5, Θη ἃ τα] οΥβ, αηα Ὀοχούβθ, δηα ρϑηογδίδϑίβ Ἐ--τῃδὶ 1 
566 8ΔΠ64 Κηον ; Ὀπῖ μον ἄο γοῖ ροἷνγα {π6 τηᾶρὶς τοποῦ οἱ [{{{6 
ἴο γοῦν οτθαίίοηβ, ΜΏΙΟΏ τηοϑί οἵ 41] δἰατοθ [6 501] οἵ τῃ8 
Ὀομοϊ θυ Γ[Ὠγουρ 15 56 η88 οἵ νἹϑῖοῃ ἢ 

Α5 (Οἰεϊΐοῃ βἰοοά ρεγρίθχβά, δηαᾶ αἱ ἢοΐ ΔΏΒΘΥ αἴ οὔςΘ, 
Θοοζϑίοβ δἀάεά; [5.10 ΌΥ οἸΟΘΕΙν 1πλϊϊαιηρ [Π6 ἴογηηβ. οἵ Πνίηρ 
Ὀείηρβ (ῃδἰ γοι βιισσεβα 1ῃ φίνιηρ [παΐ τοποἢ οἵ [16 ἴο γοιτ 
δίδίααϑβ ἢ ᾿ 

Νο ἄορι (Π6 δηϑνετγθα). 
δος, Τὸ 15, 15 1 ποῖ, ὈΥ (αΠΠῚῪ σοργίηρ [6 νδιίοιιβ 

ΤΩ ΠΒΟΊΠ]ΔΙ σΟΠ ΓΔΟΙΟΏ5 οἱ [ῃ6 ὈΟΑΥ͂ 1 οὈξάϊδησε ἴο [ῃ6 ρ]δν οἵ 
σεβίστα δηά ροίβε, {Π6 ψ Πρ. οἵ ἤδβῃ δηα [ῃ6 βρύδνϊ οὗ 
᾿Ἰτη5, τῆς ἰβηϑιοὴβ. δηᾶ ἰῃῆς τεϊαχαίιοηβ, (δαὶ γοῦ βιασοοξαά 1ἢ 
τ Δ Ἰτηρ γοῦ βίαϊαθα πΚ6 τϑαὶ ὈεΙηρ8----πηλαῖζα θὰ “ Ὀγθδίῃθ ἢ 
δι5 ῬΘΟΡΙΘ 880} 

Ομ, ΝΥ Βουΐϊ ἃ ἀουθί. 
δός, Απα ἄοες ποῖ {π6 (|| ᾿ς ιοη οὐ (Ὧ6 νδγίοιιϑ 

Δ θοοηβ. οἵ (ῃ8 Ὀοάγ ψμθη βηραρεα ἴῃ ΔΠΥ δοίΐοῃ ἱπαρατί 
δι ῬΑΙΠΟΙΪΑΙ Ὀ]Θαβασα ἴο (ῃ6 ὈΘΒο]άδυΡ 

Οὐ, 1 5} ου ]α 58} 50. 

δος, ΤΏΘΩ [Π6 ΓΠγΓθαίθηϊηρδ 1 [ῃ68 Ἔγ85 οἱ ψ δ ΤοΥ5 δηραρθά 

1 ἘῸΓ [Π15 ΤΏΘΟΥΥ ορ. Ἀπδκίῃ, Ζοώ, 0. ᾿ϊ. ο4 ἴ011. δρά ἰπαεεα 2455222. 
2. Αἢ πρκηομῃ αὔιϊδί. Οοτῖαββ οοη]. Κλέωνα. (ΟΕ, Ρ]η. χχχίν. το; Ῥαϑιι5. 

ν. 17, ν]. 323. Ηδβ ΘΧχορ]]θά ἴῃ ρογίγαϊί δίδίεβ. ὅ66 ον, ζαέο, ἵν. ; Ζατυς, 
Ῥ. 123. 

ὃ. Βοδάϊηρ αἴτεον Τ,. Ὀ]ηά. καλοὶ οὗς, οΥ 1 να]ρ. ἀλλοίους, ἰγϑιη51αῖα “οι 
Βαανα δὶ ναυὶϊεῖν οὗ ἴγρθβ, (ἱθίϊοη, ποῖ 811 οὗ οὔβ τηομ]ᾶ, αὶ γα θ 5," εἴς. , ἂἕ 
“ΕἼ 566 ααϊία ΨΜ0611 ον γοῦ ρσῖνε [Π6 αἀϊνογϑάίν οὗ [Οὐ] ἴο νου ΓυΏ ΠΟΙ, οἷς. 

4 588. ΤΥδη5. νο]. 1. Ρ. 208 ; δρονβ, Ρ. 96; δῃᾶ Ῥεΐίονν, ϑγηεῤι Ὁ. 2093 ; 
ατοίθ, «Ψ. Ο. χ. τό4. 
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1ηὴ Ὀδί8 ϑῃουα 6 οδύθ μι γ οορὶθα, ΟΥἨ ἀρϑίῃ γοῦ 5δποι]ά 
᾿γαϊϊαῖθ [6 αϑρθοῖ οἵ ἃ σοπαθθίου γϑάϊδηϊ ΜΠ Βα οα85 ἢ 

οἰ. ΔΌονε 811 [Ὠίηρϑ. 
ϑῶς, Τί οι] βθοῖὴ τ[Π6ἢ ἐμὲ [π6 5οΌ]ΡΙΟΥ 15 σ4]166 ΠΡΟοῚ ἴο 

Ἰῃσογροζαΐθ 1η ἢ15 1464] ἰοιτὰ [π6 ψουκίηρβ δη δηθυρίθϑ 8150 οἵ 
[ῃ8 501} 

Ῥαγίηρ ἃ νιϑιὶ ἴο Ῥιβίιδαβ, (ἢῆ6. σούβϑίθε τηδίκοι, θη {παῖ 
δττιδί Βῃ ον αὶ Ὠΐτη βοιὴβ δχαα βιῖθ ΒΔ Ρ]65 οἵ 15 σου, ϑοογαῖθϑ 
Εχοϊδιτηθά : 

Βγ Ηέδτα 2 ἃ ῬΎθυ ᾿νθηΠοη [ἢ15, ΡΙΒΏαι5, ΟΥ̓ ΨΏΙΟΝ γοὰ 
οοηίνα παΐ [ἢ 86 οογβαϊθί βου α σονεγ {πε ραᾶτίβ οἵ [86 ρβϑίβοῃ 
ΜΏΙΟΏ ὩδΘά ρῥτγοϊεοϊοῃ, δηά αὖ [ῃ6 βϑῖὴβ {ΠΠ|6 ἰδαᾶνε ἴτεε. ρἷαγ΄. 
ἴο [26 δὴ δηα δαπάβ.. .. Βαΐ [6]] τηθ, Ῥιβδβ (ΒὨ6Ὲ δα 464), 
ΜῺΥ αΟ γοῖ δὶς ἃ ὨΙΡΏΘΥ ῥυῖσθ ΤΟΥ (686 οογβοίοθίβ οἵ γοῦτβ 1 
ἴΠ6Ὺ δ΄ ποῖ βίοπίεγ οὐ πιδάθ οὗ σοβί!θῦ τηδίθσαὶ Δ οἰ σ ἢ 

Βθοδίδθ6, ϑοογαῖθβ (Ὠ68. δηβυεγθάλ), ποΐηθ ατα οἵ τηποῦ ΠΟΥ 
ῬΙΌΟΡΟΙΊΙΟΏ. 

δος. ῬΤΟΡουοη ἢ ΤΏΘη ΟΝ ἀο γου τρᾶῖκα {Π15 σῸΆ}ΠΥ 
Δρραγεηῦ ἴο [ἢ6 σιϑίο πο 50 85 ἴο 517 ([ῃ6 ΒΙρῃοΥ ρηςε---Ὁν 
ΤΩΘΑΒΊΓΕ ΟΥ ΜΕΙΡ ἢ ΒῸΓΣ 1 ᾿ΥΓΘΘΌΠη6 γοῦ οδηποῖ τηδίςα ἐμότῃ 81] 
ΘΧΘΟΙΪΥ 6688] δΔηα οἵ οἠβ ραίίζετῃ---- νοῦ τηδῖα {μοῖὴ Πΐ, 85 οἵ 
οοῖ86 γοῦ ἄοϑ 

ΒῚ ᾿ηἀθ6α ! ἴῃδΐ 1 τηοϑὲ αἰ μοῦυ ἄο (Ώ8. δηβνεγαά), ἰαῖκθ 
ΤΥ ΝΟΥΙΑ [ῸΓ 1 : ὯΟ τ|ι56 1ὴ ἃ σούβείϑί ψιοσΐ (Πδί. 

Βυΐ τῇδ δῖα ποῖ [88 ψϑαγοιϑ ὈοαΘ5. ὑμϑηλβοῖνεβ (αϑκοά 
ΘΟΟΙΘ[65) ΒΟΠ16 Μ0611 ργορογ οηξᾷ ἀπά οἰπεῖβ 11Ὁ 

Ὀεοϊάβα!ν 50 (88 δηβϑνεχθά). 
τος. ΓΉΘΗ ΠΟΥ͂ 4 γοι τηϑηᾶρα ἴο τηδίςα (86 οογβοὶθί Μ}6]] 

ῬΙΟΡοσιοηβά 1 10 15 ἴο δ δὴ {ΠΡτορογποποϑα Ὀοάγ 9 8 
δηέ. Το [ῃ8 βαῖὴθ ἄξρυγξα Ἔχϑοῖν ἂἃ5 1 τηᾶκα ἃ ΑΔ Υ͂Βαὶ 

Πῖβ 25. Χ6}} ργορογοῃβα. 
τ δοε. Τί 5θθῖὴϑ γόοὰ τ1ι586 (Π6 ἰδιτὰ “ ΜΕ] -ρτορογοηθβα᾽᾽. ηοΐ 
ἴῃ ἀῇ δοβοϊαϊα 5θη86, πὶ ἴῃ τοίδγθηοα ἴο 6 πράγοι, [πὶ 

1 Οἱ, Αἴβθῃ. ἵν. 2ο, οτα ἴῃ6 ϑατὴθ δγίἰϑὶ ἰβ γϑίδιγεα ἴὸ ΘΡΡΘΙΓΘΏΠΥ 85 
Πίστων, απ ἴοτ [88 ἰγρ8 οὗ ρούϑοῃ 566 1:6 “" Ῥοχίγαϊ οἵ αι Του ᾿᾿ ΌΥ͂ Μοζοηὶ 
ἴῃ 186 Ναίοηαὶ (ϑ]Π]ουγ---θεθ Παμαδοοί, Ἐάν. Τ᾿. Οοοῖκ, Ρ. 152. 

2. 8368 δρονϑξ, 1. νυ. 6. 
5. ΟΥ, “ΒΟ 40 γοῖ πιρῖκα δ τυσῖζ- 2» 07 ἱογισα σοτϑεϊεὶ ΠΠῚ Δ 1Π]-ρτορογίοηδά 

βοάν ν Βον τυοῖζ φγοῤογέῥοηισα ΡΣ 
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85 γόοι τηϊρῃΐ ἀβϑοῦθθ ἃ 5}16]4 δ5. ΜῈΠ ριοροιποπεά ἴο {μ68 
1ηαἸν πα] 10 5115; δηα 50 οἵ ἃ ΤΩ] ΔΥΥ οἱοαῖς, αηα 50 οἵ [Π6 
τοϑῦ οἵ [πϊηρ8, 1 γου ἰουμϊ ποίου Βα ταῦθ [Π616 15 
ΔΏΟΙΏΘΥ σΟΠΒΙἀοΙΔ 16 δἀναηίαρα ἴῃ {Π15 “ Βηρ Ὁ 

δέ, ῬΥΔΥ Ἰηϑίσιιοῖ τη6, δοοζδίεβ, 1 γοι ἢδνε ροῖ δῇ 1468. 
δος. Α οογβαὶθὶ ννὩ]Ο ἢ Πίβ 15 1655 ρϑ! !ηρ ΟΥ̓ 115 ψεῖρν [ΏΔη 

ΟἤΘ ΜΏΙΟΝ ἄοεβ μοΐ ἢί, ἴοῦ τὴ6 Ἰαϊίευ τατιδὶ αἰζμον ἄταρ ΌΓῚ 
[ῃ6 5ῃου δι ἢ ἃ ἀθδα ψεῖρῃϊΐ ΟΥ̓ ρῖθ95. ΠΡΟ βοΐὴβ οἰθοὺ 
Ρατΐ οἵ [6 Ὀοάν, δηά 80 1 θδοοιθ5 του ἰθϑοηβ δηά πησοιη- 
[οτίϑὈ]Ὲ ; αὶ παῖ νοῦ Αΐ5, μανίηρ [5 σψεῖρῃς ἀϊσιθαϊεά 
ῬΔΙΠΥ δἱοηρ [ἢ6 ὁο]]ατ- οη6 δηα σῃουϊάθι-ὈΪδάθ, ρα Υ ονοῖῦ [ἢ 6 
ΒῃοΙ]ἀοΥ5 δηα οἰοβδί, δηα ρδυιν τῃ6 Ῥδοκ δηα ὈοΙΪγ, ἴδε ]5 ΠΚῸ 
ΔΠΟΙΠΘΓ Ὡδίαγα] Ἰηϊθριθηΐ ταί Υ [Δ 8η εχίγα Ἰοδα ἴο οδυτγ. ἢ 

ἢῖρί, οι Ὦανα Ὠδιηβα [ῃ6 νειν ΠΌΔΙ] ΜΏΙΟΏ σῖνοθ ΤΥ 
ΜΟΥ 15 ΘΧΟΘΡΌΟΩΔΙ ν8]6, αἃ5. 1 σΟΠΒ θυ ; 5{Π] {Π6γ6 816 ο9- 
[οιηθγ5, 1 δ} ὈοΠΠΑ ἴο 580, ΏΟ Ἰοοῖΐκ ἰοῦ βοιηθίῃιηρ 656 ἴῃ ἃ 
οοΥβαίοι---[ΘΥ πλτιδὲ πᾶνε {Π6 πὶ ΟΥ δηγθηΐδὶ οὐ ἰδ] 4 ὙΠ ρο]ά. 

ΒῸΓ 8}} {μὲ (τβρ!1εα ϑοογαίθβ), 1 {86} ἐπα ΌΥ͂ ρατοβαβίηρ δἢ 
1-Π0Π|ηρ᾽ ΔΙΠ1ο]6, [6 Ὺ οἷν θθοοιὴδ [Π6 ργορτγθίουβ οἵ ἃ σατο 5}γ- 
ντοιρῃΐ ἃηα οἸ θα ππβθᾶηοθ, 85. 1 βθειὴβ ἰῸὸ τὴ8. Βαΐ (ῃ6 
Δ464), 85 106 ὈΟΑΥ͂ 15 ΠΟΥΟῚ ἴῃ ΟὯΘ Ηχβά ροϑιίοη, Ὀαΐ ἰ5. δ 
ΟΠΘ {{π|8 ουνεά, αὖ δηοίθου ταῖβθα οθοῖ, ΠΟῪ σδῇ 8ῃ δχϑοίγ- 
τη (6164 οοτϑοθι Πύἢ 

οί. Τῷ σαπηοί Ηΐ αἵ 4]]. 
οι τηθδη (ϑοογαῖεθ σοη ]ηπ64) πᾶ 1 15 ποῖ [ῃ6 δχβϑοίϊυ- 

τη 6164. οογβοῖθὶ ψὨΙοἢ ἢΐθ, θὰΐ ἰῃδΐ τ ὨΟἢ ἄοθς ποῖ 681] {Π6 
ὙΘΑΓΟΙ ἢ [6 υδίηρὴ 

;ϊεέ, 'ΓΏρτα, ϑοογδαῖθϑ, γοῦ. μάνα 1 {Π6 νεῖν ροϊηϊ. 1566 
γοι πηἀοιθίδηα [06 πηδίζευ τηοβὲ ργθο βου. 

ΧΙ.---Τ θΙΘ γα ΟὔσΘ. ἴὴ [Π86 ΟἿ ἃ δι" ψοιῆδηῃ Ὠδιηθά.. 
Τῃεοάοιέ.8 5106 ψὰβ ποῖ ΟἿΪΥ ἴαϊσ, θα  τεϑάν ἰο οοῃϑοτὶ ΜΠ 

1 Βοβηδίάθυ σα ἴοε. οἵ. Ἐμαγ. ΕἸροίγ. τ92, προσθήματα ἀγλαίας, ἀῃά ἴοτ 
τὴ6 νεῖσῃϊ οἵ. Ατὶβίορῃ. δαζςθ, 1224. 

2. Οὐ, “"ἼΒοῦο, ϑοογαίθϑ, γοι να Ὠἰς {π6 υϑῦν ρῆταϑθθ, 1 οου]ᾶ ηοΐ βἰαΐς 
1ῆ6 πγϑςου ΤΟΥ͂Θ ΘΧΡΙΟγ ταν 561. 

ὁ ἘῸΓ ΤὨὨεδοάοϊέ 5εαὲ Αἰἴῆθη. ν. δοὸ Ἐ, χἱ. 574; [ἄρβῃ. 1. σ82. ϑοῃὴθ 
58. ἰῃδί ἰΐ νὰ ᾿Ππεοάοίέ γῆο βἰοοα ῬΥ ΑἸοϊρίϑαδθς ἐο τῆς ἰαβϑὲ, ὩοαρΡῊ ΤΏ ΈΓα 
ΔΙῸ ΡΡΑΥΘΉΓΥ οΟἴμεν Ὀείζου οἱδίτηδηῖβ ἰο [6 Ποηοῦγ, Ρ]αΐ. κε. ((ἸοῸΡΉ, 11. 

Ρ. 50). 
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ΔΏΥ 51.110 ΓὙ ΜἭΠΟ τηϊρῃϊ σὰ ΠΕῚ ἴανουσ. Νοῦν ἴ ομδῃςσθα {ῃϑ 
ΒΟΠΠΒ ΟΘ οἵ [ῃὴ68 σΟΙΏΡΔΗΥ τη !Π]οηἙα ΠΘΥ, ϑαγίηρ {παῖ ΠοΓ 
Ὀθαυΐν Ὀσρραγθα ἀδθορίοη. “50 [ΔΓ 15 586, Βα δάάϑθᾶ, 
“[ηδ΄ ρϑιηΐοιβ ἤοοῖς ἴο ἄταν ΠΟΥ Ροτγίγαιί, ἴο μοι, ψιτῖα (ῃ6 
1πη1ἴ5 οἵ αδοογιηη, 5ηὴ6. ἀἰβρίαγα (ἢ 6 τηδύγοὶβ οἵ ἤοὺ Ὀδδαίγ."» 
“ΤΉρη [616 15 ποίῃίηρ ἴοσ 1 Ὀπὶ ἴο ρῸ δη 566 Ποὺ, διηϑνεγοά 
οογαίθθ, “5126 6. ἴο ΘσΟΙΏΡΓΘΗΘηα ΌΥ Πδαῖβαὺ ἡ ηδΐὺ 15 Ὀαγοηά 
ἀδβοΡΟη 15 ΟἸΘΑΙ͂γ.- ΠΏ ΡΟΞ51016. Τῆθη 6 ψῃὸ διά ἰηΐτο- 
ἀυςοξα [Π6 τηδίζου τϑρ θα: “Βε φχυοκ ἤδη ἴο ἰο!ον της ; 
Δα οἡ [ἢ15 γίβα (ΠΥ βεὶ οἱ ἴο βεεῖς Τπβοάοϊέ. ΤΠδΥ [ουμά 
ΠΟΙ “Ροβίῃρ " ἴο ἃ οδυίαϊῃ ραϑίηϊογ; δῃηᾶ [ΠΥ ἴοοῖκ {πεῖν 5ἰδηά 
8ἃ5 βρβοίδίοιβ. ΡΥθϑθηῦν ()6 ραϊηΐοῖ μαα σδαβθα 5 ψοῖκ ; 
ΥΘΓΘΊΡΟΩ ϑοογαίθδ: 

“1)0 γοι {Π1η]ς, 5115, (δὶ ψγὸ ουρῃϊ ἴο τπδηἰς Τθοάοίέ ἔοῸΓ 
αἰβρίαυηρ ΘΙ ὈδδαΐΥ ἴο 115, ΟΥ̓ 5.6 τ15 [ὉΥΓ σοπηηρ ἴο ρᾷΖα δ 
Ποῦρ. .. Τὸ ψου]Ἱᾶ 5θθη, ψου]Ἱα τ ποῖ, [δύ 1{{ῃ6 Ἔχ ΙΠ ΟΠ 
οἵ δῖ οβδιηθ 15 {Π6 πΊοσα ριοπίαθ]8 ἴο παῖ, ἰπ6 αδδί 15. οὔ 
ἢδΓ 5148 ; Ὀπὶ 1{ {86 ϑρβοίβοϊβ οἵ θυ θθδυςν σοηΐουα {Π6 ρυθδίθυ 
Ὀεηθῆΐ οὐ 15, [ἤθη χα δῖα μοὺ ἀθρίογϑ.» 

ΘΟΙΏΒ. ΟἿΒ Δηϑν ει ἰῃδι “νψ͵ὰϑ δῇ δααα]6 οἰδίθιηθηΐϊ οὗ 
τῆς οδ56.᾽ Ἵ 

611 ἴθ (886 σομεπαθαλ), 85 ἴ8Γ 85 586 15. σοποείηδά, [Π6 
ῬΙΔ156 Ὑὰ ὈΘϑίοΟΥ ΟἹ ΠΟΥ 15 8Δὴ πη] 66 1αῖ6 ρ81η ; 8ΔΠπα ὈΓΘΘΘΠΓΙΥ, 
ΜΏΘη ἯῸ να ϑριεδα ΠΟΥ ἴδιηβ δτοδά, 58ὴ6. Μ1} Ὲ ἔα ου 
Ὀρηρπίβα : Ὀπΐ ἴογ οὐτβοῖνοα [86 ᾿πητηθαϊαία οἤδος οἢ τι 
15. ἃ βίτοηρ ἄδθϑισα ἴο τουοῃ μα γα ἤᾶνα 56θὴ ; ὈΥ͂ δηά Ὀγ, 
ἴοο, ὙῸ 5141] ρῸ διΑΥ ὙἹ ἃ δίϊηρ 1η5146 15, δΔηὦ ΜΉΘ Μὰ 
ΔΙΘ [ΑἸΓΥ ροηβ Μὰ 584}} Ὀ6. σοῃϑυμηθα ἢ Ἰοηρίηρ. (οη- 
ΒΘΟαΌΠΘΩΙΥ 10 Θθθιὴ5 (δ΄ νὰ 5ῃου]ἃ ἄο ΠΟΙ δϑύνίοθ δηᾶ 586 
ἀοσθρῖ ΟἿἹ σοι. : 

ὙΥΒβδγδαροῃ Τμθοάοίέ : ΟἿ ἄθδγ! 1 [ἢδὲ 15 μον [86 τηδίζου 
ΒίΔ Π615, 11 151 ΨΏΟ 8171} γΟΙ ἀθΌΓΟΥ [ῸΓ [Π6 σρϑοίδοϊβ. 

Αἴ {Π15 ροϊηΐ, βθαίηρ [μὲ [Π6 ἰδαν ἢθυβϑὶῖ νγὰθ ἘΧΡΘΏΒΙνΟΙΥ 
αἰ το, δηᾶ ἰδῇ 5η6 μαᾶ σι ΠΟΙ ΠαῚ τηοΐθου δἷθο, ἡ οβ6 
ἄγεθθθ δηα 5ίγ]6 οὗ δἰϊεπμάδησςε 3 σχετα ουὔΐ οἵ [ῃ6 σοτημηοῃ, ποῖ 

1 Τῃ γϑίευθησθ ἴο (86 γϑυηατῖκ οἵ ϑοογαίθ αῦονθ ; οὐ, ““ἤἢδγνα ἴο [Π8η]ς γοὰ 
ἴΟΥ σομλϊηρ' ἰο ἸοοΙς δ τηθ.᾿᾽ 

2 ΟΥ, ““Β6γ τηοΐῃϑὺ [Πεγα ΠΏ ΠΕΥ ἰῃ ἃ ἀγθϑβ δ Πα ρϑῆθγαὶ ροί-ρ (θεραπεία) 
ὙΏΙΟΙ νγα5 οἂἱ οὗ [ῃ68 σοϊητηοη." 5686 Ββοκθοι, Ολαγέοίος, Ρ. 247 (ἕπρ. {{.). 
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ἴο 5ρθδακ οἵ [Π6 ψδιίηρ-ΟΙΏΘη---ἸΏΔηΥ δηἋ [Δ1Γ ἴο ἰοοῖς ΠΡΟΏ, 
ὙΠῸ ρῥγεϑθηίθα δηγίμίηρ Ὀσΐ ἃ [ΟΥ]ΟΥΏ ΔρΡΘάγαποα ; ΜὮ16 18 
ΘΥΕΙΥ τεϑρθοῦ ἴπ6 ψῃο]6 ἤοσβ6 1561} νγὰβ σι ρΡ  ΠΟΌΒΙΥ ΓαΓΠΙΘΠΗ6(, 
--οοζαίεα ρΡαΐ ἃ Πυθοη τ 

ῬΓΙΔΥ {6} τη6, Ἰπεοάαοίέ, αν νοῦ δὴ δϑίδίθ ἰὴ {με 
σοΟσίτΥ ἢ 

Ζεοά. Νοί 1 τπαεβά. 
δός. ΓΏΘη ΡΘΥΠΔΡ5 γοῖ ροβ56855 ἃ ἤοιι56 8η4 ΔΙρῈ Γαν  Π11685 

ΘΙ οηρ ἢ 10 Ὁ 
ΖΖοοα. Νο, ποῖ γεῖ ἃ ἤοσβ6. 
δος. οι 8Ὶ6 ποΐ δῇ ΘιΏΡΙΟΥ Ύ οὗ Ἰαθου ΟἹ ἃ ἰαῖρα 56] ὺ 1 
“4 ἠορα, Ν}ο, ΠΟΥ γε δὴ ΕἸ ΡΙ ΟΥ̓ οὗ ἰδ ΌΟΙΓ. 
δός. ΤΟΙ ψῆδὶ βοῦτοο, μθη, ἄο γοι ρα νου τηθϑηβ οὗ 

Βα οἰδίθδηοο ἢ 
ΖἼεοώ. ΜΥ ΓΘ 45 816 τὴῦ 116 δῃηάᾶ ἔοσίαηθ, ΏΘΏ ΓΠΘΥῪ ΟΔΥ6 

ἴο Ὀδ6 Κιἰπᾶ ἴο 16. 
δος. ΒΥ Ὦδανθη, Τ᾿ πβοαοίέ, ἃ ναῦν ἤπα ῥγόρειῦν ᾿παἀδεά, δηά 

ἴατ Ὀείζου ποσίῃ ροβϑθϑβιηρ ἤδη ἃ ταυ]πςπἀδ οἵ 5,660 οὗ ροδίβ 
ΟΥ̓ οαἴ1186. Α ἤοοκ οἵ Πιθηᾶς!..... Βαϊ (ἢ8 δἀάςα) ἄο γοῦ 
Ιδανα τὸ ἴο ἰοσίπηβ ψπμείδμου ἃ ἰπἸθηα Πρ 5 6 ἃ ΗὟ Οὔ γΟΌΓ 
Πδηά δἱ ταμάουῃ, Οὐ ἄο γοῖ τιι56 ΔΗΥ͂ διιῆςς 5. γουγϑο το αἰίγαοῖ 
ἢϊηλ9 

Ζἠφοώ. Απα ον τηρῃῦ 1 δι προη ΔΩΥ Δι ῆσε ἴο αἰίγδαοί 
Πιπη ἢ 

ιϑϑς. Β]Θ55 216} [ΔΓ ΤΟΥ ΠδίΠΤΑΠΥ [8 ΔΏΥ ϑΘρ16. Υοι 
ΚΩΟΥ͂ ΠΟΥ͂ [Π6Ὺ σαρίπτα [Π6 ογδαίιτοβ ο ΜΏΙΟ. [Π6Υ ᾿νε : 8 ΌΥ 
αν Ιηρ ΜΕῸΒΝ οἱ ρΟΒΘΔΠΊΟΥ, 15 1 ῃοῖ ἢ απα γος θεᾶς τῆς ἢν 
τ[μδὶ τὰ 165 τηΐο {Πα ῖγ ἴοἹ]5} ΓΤΏΘΥ οαΐ τ τῷ. 

Ζεοί, ὅο ἴδῃ γοὰ σου] σοιη561 21:6 ἴο θαυ ΤΏΥ561Γ 
ΒΟΠΊΘ δουΐ οἵ ῃρί ἢ 

͵ϑοε. ΝΥΝ ὮΥ, ϑγεὶν γοι ἀο ποῖ ΒΌΡΡΟΒΘ γοι δῖα ροϊῃρ ἴο δῆ- 
ΘΏΔΤΘ ἰῃδὶ ΠΟΟΪΘϑί οἵ 41] ραῃηε----ἃ ἰονεῖ, ἴο ψ10---τῖῃ 50 Δ.{1655 ἃ 
[ἀϑῃιοθ ἢ [)0ο γοι ηοΐ 566 (ἴο 5ρθαΐς οἵ ἃ τηθποῃ [655 ΠΟΌΪ6 βοτί 
οἵ ραπ16) δὶ ἃ πη 6 Γ οὗ ἄδνιοθθ ἀγα περ αθά ἴο Ὀδρ ἃ μαγα 

1 ΤᾺῖ. “οι Βαανα ηοΐ (1 γοῦῦ δπρ]οΥ) ἃ ῬοάΥ οὗ Ὠδηδϊογα ἴβσηθῃ οὗ ΔΗΥ͂ 
σοι 2. Οὐ, ἄηρζίος, "" ἀδγῖνε γουγ ἰῃοοτηθ.᾿᾽ 

9 ΟΥ, ““Τλ6Δη5 8η64 ΔΡΡΙ Δ Θ5,᾽ “τ ϑοβίηθγν. " 
4 Τῆι. ““1Π6 ογδαίαγες οὐ ΨΏΪοἢ ἔπ Ὺ 1ἶνα.᾿ 
ὅ 566 1[Π6 ΘαϊΠοτ᾽ 5 ον ἰγααῖϊδα οὐ ΖμρΖέγ", νὶ, 6 ἴο]!. 
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ΤΏΘ ογδδίιτοο τϑηρθ ἴῸΥ {Π6 11 [Ὀοα δ ηἰρῃΐ ; {ῃογοίοσα (Π8 
Ἠπηΐθυ τησδί ργονιθ Ὠϊπη56 1 ἢ πἰρῃηΐς ἄορθ. Αἱ ῥΡξεὲρ οὗ 
ἄδνῃ [ΠΘῪ 816 ΟἿ 85 ἴαϑι δ5 [Π6Υ οδῃ τὰ. ΗΘ τηϊϑί {πουθίοσα 
δανα διοίμου Ῥϑοῖς οἵ ἄορβ ἴο βοβδηΐ οἂὔΐ δηᾷ ἀἸβοονοῦ ΜὨΙΟἢ νὰ ΥῪ 
ἴδν Ὀεβίακα {ποτὰ τοτὴ {πΠ 6} φταζΖίηρ στουσηᾶ ἴο {Π6 11 ἰουτηβ 
ΔΩ 85 Π6Ὺ δῖα 50 ἤδθεί οἵ ἴοοῖ ἰδαΐ πδὺ τη δηᾶ δῖα ουΐ οἵ 
ΟΘΙρ 1} ἢ ΠΟ {ἰπ6, ἢ6. τησϑῦ οησα αρϑῖη Ὀ6 ῥτον: θα ψΊ ἢ ΟἾΠΟΥ 
Πεοι-[οοἱβα ἄορϑθ ἴο [ΙὉ]]ΟΥ, ΓΠΕῚΓ ἰγοῖκα δα ονογίακα ἴδ ; 3 
δια ἃ5 βδοῖὴθ οἵ βοὴ Μὴ] ρῖγα ὄονθῃ [656 [ῃ6 5110, 6 τημπϑβί, 
Ἰαϑί οἵ 411, σβδῦ ΠῸ πρίβ οὐ [886 ῥϑίῃϑβ δ [ῃ6 ροϊηΐβ οἵ Ἔβοδρε, 50 
[Πδΐ [6 Ὁ τηδὺ [4]] Ἰῃΐο [ῃ6 τηθϑῆθϑ δῃηα Ὀδ οσδαρῃϊ, 

ΖἬσοοα. ΑἸ Ὁγ ψμδΐ {κα σομίσναηοα που] γοι ἢᾶνα Πη6 
οδἰοἢ ΤΥ ἰονθῖβ ἢ 

δος. ὟΝΕΙ] πον 1 ταί 1 ἢ ΡὈΪαοα οἵ ἃ ἄορ γοι οδῇ ρεΐ ἃ 
ΙΔ ὕἵἜηΟ Μ0] ἢπηΐ ΠΡ γουγ δ ἣν Ἰονεῦ οἵ Ὀθδιῖν δηα ἀ15- 
ΟΟΥΕΙ 15 ἰαῖσ, δηα μανιηρ Του πα Ὦϊτ, Μ11 ρ]οΐ δῃᾶ ρίδῃ ἴο 
[τον Ὠ]π 1ηἴο γΟΌΓ ΤΊ 5065 ἢ 

ΖἼεοά. Ναγ, σι ῇδΐ βοτί οἵ ἤθϑῆθϑ ἢδνε 1 Ὁ 
δός. ΟἿ6 γοῖι Πᾶνα, δηᾷ ἃ ο]ο56- η]ο] ἀὴρ πρί 10 15,3) 1 τον: 

ἴο Υ]ΐ, γΟῸΓ ΟὝΤΩ ῬΘΙΒΟΗ ; Δη4 1η5166 10 5115 ἃ 80] (δὲ [ξϑοῆθθ.. 
γοι ὁ νι τας Ἰοοῖκ5 ἴο ρίθαβα δῃηᾶ ἢ τιμαὶ σοτάβ ἴο οἤθου ; 

ΒΟΥ, ἴοο, Μη 5165 γοῖ ἀγα ἰο γε σομηθ τὰ6 ἀδνοίζοῃ, θαΐ ἴο 
Θχοϊπάδ 811 ψαηίοηβ ΠΌΤΩ γουτ ργθϑεηοα. ΤΌ {6115 νοῦ, γοῖ 816 
ἴο νἱβ10 γοῦν Ὀεϊονεά 1 5] οἰςθθ5. ἢ δο]οϊπα6, Δηα ΏΘη ἨΘ 
ἢδ5 στοῦύρῃῦ βδοίὴθ Ποῦ] ἀδεα γοὰ 816 ρτθδν ἰο το͵]οϊοα τ] ἢ 
Ὦϊμη ; 8η64 ἴο ΟὴΘ ἽηΟ Ὀδϑϑι δία! Υ οδῖῈ5 [ῸΓ σοῦ, γο] 816 ἴο 
ΤΉ Ϊκ6 ΒΌΓΓΘΠ Δα οἱ γοῦτϑαῖ ἢ Ὠδατΐ δπα 5ο]. Τῇδ βθογϑί 
οἵ πὶ ἴονθ 1 8ηὴ 5016 γοῖ ΚΠΟΥ : ποΐ ἴο ἰονξ ΒΟΥ ΤΏΘΓΕΙΥ, 
Ὀυΐ ἀενοίβαϊν. 5 Απᾶ οἵ {Π15 ἴοο 1 δῃὶ 5116 : γοι οδῇ σοη- 
ψΏΠ86 γΟΙ͵ Ἰονε β οἵ γΟῸΓ ΓΟ Π655 [ΟΣ ἤδη ποΐ ὉΥ ΠΡ Ρἢταβ65, 
Ριυΐῦ ὈΥ αοἰβ οἵ ἰονδ. 

ΖΠεοώ. ΝΟ, ὩΡΟῺ ΤῊΥ ΜοΙά, 1 μανα ἤοπδ οὗ [ἢ656 ἄθυϊοαβ. 

1 Τάι, ““ἔτοτα Ῥαβίατε ἴο ᾿εᾶ.᾽᾽ 
Ὁ ΟΥὮ, ““οἷοββ δἵ τοῦ ῃ66]5 δηά τη ἰμϑτὴ ἄονγῃ. ἡ 566 7 μέγ; οἵ, Ογγοῦ. 

ΤΙ. νἱ. 40. : 
8. Οὗ, ““τἱρῆϊ νψ)61}1] νγονεη.ἢ 4 Τῆι. ““Ὺ ΨΏΪΟΏ γοῦ πραογϑίδηά, " 
ὅ Οτ, “ΜΠ δὲ 5γλ1165 το 116 ἴῃ νγαῖὶ ἴογ (οἵ. Ονγοῤ. 11. ἵν. δο; Ηδετσοά, 

νὶ. το4) (88 ἀδνοίεςα δαγηϊγεγ, δηᾶ ἤον ἴἰο Ὀδηΐβϑῃ ἴοτὰ γουΓ Ὀγέθθῆοα (ἢ6 
νοϊαρίπατγγ. 

ὁ Οὐ, ““τῃαΐ ἴἰ ϑῃου]ά ποῖ θεὲ βἰτιρῖν βοῖ, θαΐ [Χ]] οὗ ἰδβηάδυ ροοάν].᾽ 
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δος. Απα γαῖ 1 ῃλαῖκθθ. 411 (ῃ6 ἀϊῆδιήθμοα ψμοίμου. νοῦ 
ΔΡΡΙΟδΟἢ 8 υδη Ὀδίηρ ἴῃ [Π6 πδίθχαὶ δηα {τπ6 ΨΑΥ, βίῃςα 11 
15 ποί ΌΥ͂ ἴοτοβ σϑυίδιηϊν ἰπδὶ γοῖ σα ΟἰΓΠΘΓ σας οὐ Καορ ἃ 
[Πβη4. Κιηάηδββ δηα Ὀἰθαθασα ἀγα [6 ΟἿΪΥ πηθϑὴϑ ἴο οδρίθζα 
[815 [ϑαυα] νυ 116- Ὁ] τηδη ἀπα Κααρ πηι σοηπϑίδηϊ. 

Ζἀεοα. οι τὲ τἱρῃΐϊ. 
͵δόε. 1 [ῃ)6 ΠΙδῖ Η]Δο8 γοῦ τη5[ ΤηΔῖκ6 ΘῈ Οἢ ἀθιηδηθ ΟὨ]Υ 

οἵ γουγ Μγ611- 56 Γ 8ἃ5. ἢ6 σῇ ρύδηΐ ψιουΐ ταρθηΐδηςσα ; δηά 
ἴη [86 ποχί ρίδοβς γοι πιπϑί τηδῖτα τεατΐαὶ, ἀἸϑρθηβίηρ᾽ γΟΌΓ 
ἴανουτα ψ] ἢ ἃ Πκ6 δοοηογ. 1Ππ5 γοὰ ΜΙ] Ὀεϑὲ πηδῖκα 
ΠΊΘηα5 ΠΟΘΘ ον 5804] ἰαϑὲ [1)6 Ἰοηρεοί δηᾷ ΤΠΕῚΓ ΘΕΠΘΓΙΟΒΙΥ 
ΚΩΟΝ 0 5{|π| Απά ἴου γουσ δνοῦτβ γοῖι Μ01]1 Ὀδϑὶ Μ]Ὼ ὙΟΌΓ 
[θηαϑ 1{γοι ϑ10 γΟΌΪ ἰαύρθϑϑθα ἴο {ΠΕῚΓ ῬΘΏΠΤΙΥ ; [ΟΥ, τηδτῖς γοα, 
[ῃ6 συνθείεϑί νη ἀθ ργεθεηϊθα το ἃ τηϑ Ὀδίοσθ 6 ψϑηΐθ [ΘΓ 
Δ1Θ δρύ ἴο ρίονβ 1ῃ5]Ρ14, οἵ, ἴο οὔθ δΙγθδάν βαϊθα, Ἔνεὰ Ὡδβθ- 
ΟἿΒ ; Ὀυΐ ογθαΐβ Ἡπηρθι, ἃπα οὐ ΟΟΔΥΒ6Γ ἴα 956 65 ὨΟΠΕΥ- 
5 66... | 

Ζήἠφοζ. Ἐον [Ὠδη 5841} Τ ογϑβαῖβ (ἢ15 ΒΠΏΡΟΥ ἴῃ [Π6 Πρατί οὗ 
ΙῺΥ 6 πα ἢ 

δός. ἴῃ [ὴ8 ἢτδύ ρίδοθ γοὰ τγπϑί ποΐ οὔΕΥ οὐ τηδῖςθ σαρραο- 
το οἵ γουγ δ π[165 ἴο ἸΔ 64 ἀρρεί85 πΏ11] βαιεῖν ἢδ5 οθαβϑά 
Δα ϑἰαγνδίίοη οὐ]65. [οὐ αἰτηβ. Ἐνθῃ [Πφῃ 5141] γοι ταᾶκα Ὀαΐ 
ἃ ἰαιηῦ συρρθϑίίοῃ το τπθῖγ ψϑηΐ, ΜΙ τηοϑὺ τηοάθϑὶ σοΏγΕ156,-- 
{|κ6 οὔθ γῆο ψομ]α ἰδῖη Ὀεβϑίον ἃ Κίπάηθοθ.. .. δηᾷ Ιὸ ! {Π8 
ν]βιοη ἰδδ5 δηα 5068 15 ΘΌΏ6,---101] [Π6 γε Ρ ῬΙ ΠΟ. οἵ ΒπηροΥ ; 
ΙΟΥ (ῃ6 βϑῖὴθ οῃδ ἤδνα (δ ἃ ναὶ ἀηκηονῃ Ὀδίοτα τὴ6 
τηοπηεηΐ οἵ σΠΡΓΘ 16 6ϑ1τα. 

ΤΏδη ΤΠεοαοίέ: ΟἿ ΨΥ, ϑοογδίθβθ, ὮΥ δῖα γοὰ ἢοΐ ὈΥῪ 
ΤΩΥ͂ 5146 {16 [ῃ6. ᾿πηίβηγδηθ δϑϑιϑίδητ) ἴο ΠΘΙΡ τὴθ οδίοῃ ΤΥ 
ΓΘ η45 δηα ον» 

δός, ΓΉδί Μ11} 1 Ὀ6 1ῃ ροοα 5οοίἢ 1 ΟἹΪΥ γοι σδῇ οΟΟ δηά 
Ὑ]Ώ Τη6. 

ΖἼεφοα. ἘΤΟΥ͂ 50.811 1 χγοο δῃηά στ σοι ῦ 
δός. ας δῃά γοῦ Μ1]1 Πηα τηθϑῃβ, 1 γοῦ ὑτ]γ ἡδΘα τ16. 
ΖΖερά. (οτηθ τἤθη ἴῃ ἈΠ ΠΟΙ ΔΠα γἱϑιῦ τὴς οἴξη. 
Απηά ϑοογαίξθϑβ, ροκίῃηρ 5]. {ἢ δ 15 οσῃ ἰϑοῖς οἵ ὈΠ51η685 

οσοπρϑίϊοῃ, δηθεγεά : Ναγ, ΤὨξοάοίέ, ἸΘΙβατα 15 ποῖ ἃ οοτη- 

1 ΟΥ, ““ὙΤδαῖ ἴ5 τὴς τἱρῆϊ τοδά το ἔτ θη ἀ5}1ρ---ρουτηδηξηὶ δηαᾶ ορεη-ἢδηοά 
ΓΙ αφ0.᾿; 
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ΠΟΘΙ ἴη ΜΏΪΟΩ 1 Ἰαύροὶν 4684]. 1 δαᾶγε ἃ μυπατεοα δἰαϊτβ οὗ 
ΤΩΥ͂ ΟΥ̓́ ἴο0, ὈΥΓγαΐθ ΟΥ̓ ῬΌΘΠΟ, ἴο ΟΟΟΌΡΥ τὴ ; δηά [θη {616 
ΔΙΘ ΤΩΥ Ἰααγ-Ϊον 85, ΤΥ ἄθδὺ ΠΠἸΘμα5, ΠΟ Μ01} πο σα ΠΥ τὴ6 ἀδν 
ΟΥ̓ ὨΙρΗϊ ἰο ἰθανα [ἤθιη, ἴου ονεσ δἰθάγίηρ ἴο ᾿θαγη ἰονθ- ΟΠΔΥΙῚ5 
δΔηα ᾿ποφηϊαι]οῇ5 δ ΤΩΥ̓ 1105. 

Ζἠφοώ. ΝΥ, ἃτΘ γοῖι γθα]ν νεγϑαα [ἢ [056 [Πϊηρ5, Θοοίϑίαϑ ἢ 
δος. ΟἹ σου 56, ΟΥ Ά 656 ΠΟΝ 15 11, ὅἀο γοῖ! ΒΌΡΡΟΒΕ, [δῖ 

ΑΡο]]οάοτσιβ  Πεῖα δῃᾷ ΑπΕβίῃθηθ5. ΠΘΥΘΥ ἰΙθᾶγα ΠΊΘ; ΟΥ ΝΥ 
ἢᾶγα (β85 δηα 5ΠΏΤΗΙΔ5. σΟΙ6 411 [88 ψὰὺ ποτὰ ΤΏΘΌΘ5 ἴο 
ΒίαΥ ΜΠ τη6 ἢ Β6 δϑϑυγεα {π656 [Π]ηρ5 σδηηοῖ ὨΔΡΡδη Μ1- 
οι ἀἴνεῦβα Ἰἰονε-Οἤδυτη5 Δ η4 ἸΠοΔηςΔΈΟΩ5 Δ Πα τηδρὶς ΜΏΘΕΙ5. 

Ζ Περί. 1 ψ]ΒὮ γοῦ που] ἸΘηα τη6 γουτ τηᾶρίο ψΏ6Ε],2 [ΠΘη, 
δη 1 ψ1} 5εὲ 1 ϑρίπηῖϊηρ γί οἱ 411] ἴου γοι. 

δός. ΔῊ ! Ὀὰ 1 ἄο πο ψ 5 ἰο Ὀ6 ἄτασψῃ ἴο γο. 1 158 
ὙΟῚ! ἴο ΘΟΠ16 ἴο 116. 

“ Πεοά. ἜΏΘη 1 ψΜ1} οοηθ. ΟΪγ, ψ11} γοὰ ὈῈ “ δ Ὠοτης 
ἴο τηϑδὺ 

ϑΩ. 85, 1 ΜΠ] ΘΙ οΙ.6 γοῦ, 1655 ΒΟΙῚΘ ΟἿ6 511] ἄθδγου 
ΠοΙ] 5 τὴηὴ6 βηραρεά, δῃά 1 τηδῦ πθϑαβ Ὀ6 ““ποΐ δὶ μοιηδ. 

ΧΙ].---ϑϑοίηρ οὔ6 οὗ ῇοβα ῆὴο ψοῖθ ΜΠ Πίπι, ἃ γουηρ 
τῆϑη, δυΐ [66016 οἵ θοάγ, μαιηθά Ἐρίρεηβϑ," 6 δαἀγεβϑεα Πίτη. 

δος, οι μαννα ποῖ [ῃ6 δίῃ] θῦς ρρϑάταηος οἵ ἃ γουτῃ ἴῃ 
{τα ηἱηρ, 5 ΕΡΙρἜη65. 

Απαᾶ 6: Τῆδί ΠΥ γ 061} 6, βθειηρ 1 δηλ 8)ὴ διηδίθαγ δηά 
ποΐ 1 {81 Π1η6΄ 

δός. Α5 {π|| οὗ δῇ διηδίδιιγ, 1 ἴαῖκα 10, 85 ΔΏΥ οὔ6 ΨΏΟ δνΎ 
οηἰεγεα [ῃ6 Ι5ῖ8 δ ΟἸγταρία, τ η]655 γοῦ 8ΓΘ Ῥγδραγθα ἴο τ ῖκΘ 
πρῃϊ οἵ τῃδΐ σοηίδϑὶ ἰοσ [πὸ πα ἄθδίῃ ἀραϊηϑδὶ τ 6 ρα] ς ἴοα 
ΜΓ ΏΙΟὮ [ἢ6 Αἰ θη η5 Μ011]} ᾿ησαςπΐβ θη (Π6 ἀδΥ σομηθ5.Ὁ Απά 

1 ἘΟΥ Δρο]]οάογι5 566 Ῥείονν, “201, .8; ῬΙαί. δγρεῤ. 175 ἃ; .Ῥαφώ. 
59 4, 117 "Ὁ. ΕῸΥ Απϑίμθηθα 566 αῦονο, Ρ. σ9. ΕῸΣ (ἰἘρ65 δῃᾷ ΙΩΑΒ 
5686 ΔΡονθδ, 1. 11. 48 ; ῬΙαῖ, Ογὲξ, 45 Β; «Ῥάαφα. Ῥαβϑβίτῃ. 

2 Οἔ, ἼθοοΥ. 1. 17; ϑοβῃρίαογ αὐ ἔοο. ᾿ 
8 Ἐρίρθηββ, ροβϑϑίρι᾽ [ῃ8Ὲ βοὴ οἵ Απίρβοῃ. ὅθε ΡΙαί. “42ο]. 33 Ἑ; 

ἢλαφά. κο 8. 
4 ἰδιωτικῶς, 11. οἵ 186 ᾿ῬοΥθοη πηἰΓϑ  ηΘα ἴῃ ουιηηβϑίῖοθ. 8566 Α. Β. ΟἸπεΣ 

αὐ ἴος. (ΙΓ, ῬΙ]αῖ. δατυς, 839 Ε ; 1. . 4; 111. ν. τῷ (ρον, ρ. 95); ,5γη:. 
ἰϊ. 17 (Ῥίον, Ρ. 303). 

5. ΟΥὍὉ ““5ῃοι])α οβᾶπος Ῥειάθ.᾿᾿ 15 [86 δαῖμον (ἰπκίηρ οὗ ἃ 1|{6-δηα-ἄθαίῃ 
βίγυρρ]α ψῇὲᾺτἢ ὙΒΘΡ65 ἢ 
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γεῖ ἴῃδν δῖα ῃοΐ ἃ ἴδ) ψῆο, οὐπρ ἴο ἃ θα Βαθὶϊ οἵ ὈΟάγΥ, 
ΘΙΙΠΘΙ ΡΘΠ5 ἢ ουἰρῃΐ ἴῃ [ῃ6 ρ6 1115 οἵ Ψ87, ΟΥ̓ῺΔδ΄Ὲ ἸΡΏΟΡΙΥ 
βαγθα. Μδϑην δῖα [ΠῈὺ ὕ͵ἶὈΠπῸ [οΥ {86 56] Ἐϑδαιηθ οαιιθα ἀῖ [ἀΚΈ ἢ 
ῬΙΒΟΠΘΙΒ, Δηα Ὀεΐηρ ἰαίκθη πηαβί, 1Γ 1 580. Ὀει4θ6, οπάπτα ἰῃ6 
Ρϑΐῃβ οὗ βίδνειυ ἰοῦ 1Π6 ταδί οὗ Ποῦ ἄδυϑ ; οὐ, δίϊδυ []Ππρ' ἰηΐο 
ἀΟΙοτοιιβ βίγαϊίβ,. θη ἴΠ6ὺ μᾶγα ρϑϊα ἴο [Π6 πἰξδυπηοϑὲ [τ ϊηρ 
οἵ 41], οὐ τῇδ Ὀ6 πλοῖα ἴδῃ {Π6 σου οὗ 41], [παΐ [ΠΕΥ Ῥοβ5685, 
Γαδ αἀὐαρ ΟἹ ἃ ΤῊ]ΒΘΙΔὉ]6 οχιβϑίθηοθ ἴῃ ψηΐ οὐ τῃ6 Ὀαγοϑί 
ΠΘΟΘΒΒΘΓ65. [1] ἀθαίῃ τεϊθαβα ἔπε, ΜϑΗΥ͂ αἶδο τὲ {ΠΕ Ὺ χπὸ 
Βα ΔᾺ 6.1] ταραΐθ ΓὨγουρῊ ᾿μβγν οὗ θοαγ, θείηρ ποπρϊ 
ἴο ῥἷαν {πΠ6 σονχαγάᾷ. (ἴδῃ 10 Ὀδ6 (Πα γοι 465Ρ156 {πΠ686. ρβῆῃδ 65 
αἰηχθα ἴο δὴ δὺ]] δῖ Το γοι {Πῖηἰς γοὰ οομ]ά ἸΙΡΉΕΪν 
Θηάστα Ποῖ ἢ ΒΔΓ ΠΙΡΏΓΟΙ, 1 ΤΔΡΊΠΘ, ΠΔΥ, ρΙθαβθαπὶ ονθῃ ὉΥ 
ΟΟΙΠΡΔΙΊΒΟΠ, ἀ΄Γ6 (η86 [ο1]15 ΜΟΙ μ6 ΜΠ]1 ὑπάετρο ψθοὸ ἀπ]γ 
οὐ] ναῖθς ἃ ἤθα] ἢν ὈοάΠΥ σοπμάϊ!οη. ΟΥ ἅο γοι τηδίηϊαϊη 
{παὶ τῇς εν} δ 15 ρα! θυ, δἀπμα ἢ φΘΏΘΓΑΙ τόσα Ὁ5661]) 
[Δ 1ἴῃὴ6 σοοάᾶΡ 00 γοῖ Ρομ σοηίοηρί Ὡροη τῃοθ6. Ὀ]6855- 
ἴΪπηρ5 ΜΏΙΟΗ ἤον ἴτομλ [μ6 Πρδ]ῃΥ βία Ρ Απά γεῖ τῆς νεῦῦ 
ΟΡΡοβιία οἵ ἰδαΐ σῇ ὈΘΙΆ115 τῇ6 1] διθηᾶβ [ῃη6 βομπηά 
σοηάιοη. θοθ5. ποΐ {ῃ6 Ὑδϑιῦ βϑοπηάηθθθ [ΠΠΡΙΥῚ δ Τὔοθ 
ρα δηα 5ίτθηρίῃ 2 Μϑην ἃ τηδη ΜΙ ΠΟ ΟἾΠΕΥ [Δ] 1518 
[πὴ [Π15 85 ραββϑεᾶ ϑαΐίεϊγ [χορ (ῃἢ6 οτάθαὶ οἵ νψδΐγ ; 
βίθβρριηρ, ποῖ ψιῃουΐ αϊρηϊγ, 8 ΓὨΓΟΌΡΏ 81] 15 ΠΟΙΤΟΙ5. τη- 
βοδίῃθα, Μϑην ψιὮ Ὧο ΟἴΠΕΥ σαρροτῖί [ἤδη [Π15 γα οομηβ ἴο 
[ῃ68 τέβοιθ οἵ ἰπθηϑ, ΟΥ βίοοά [οὐἢ ἂ5 Ὀεποίδοϊουθ οἵ {ΠεῚὉ 
[Αἱ μου ]δηᾶ ; θυ θΌΥ ἰθὺ τετα μουρῃῦ ψουγ οἵ ρτδθίαάς, 
δα οὈίἰαϊηΘα 8. ρστθαΐ τθηοῃ δΔη τροοϊνεα ἃ5. ἃ ΤΟΟΟΙΏΡΘΏΒ6 
[ῃὴ68 Πιρῃβοί Ποῃοῦγθ οὗ ἴπ6 ϑίδία ; ἴο ΠΟΙ. 15 4150 τοϑεινθα 
ἃ ὨΔΡΡΙΘΥ δηα ὈΤΡΉΓΟΥ ρᾶβϑαρα [Ὠγουρῇ ψδί 15 Ἰοῖς ἴο ἔμθιι οὗ 
Ππ|ῖ6, δηά αἱ {πεῖν ἄβαίῃ [6 Ὺ ἰθανε το {πεῖν Ομ! ἄτγθη {Π68 ἰδβᾶογ οἵ 
ἃ ξαῖτου βίαγηρ-ΡοΙηῦ τη {π6 ταοα οὗ 116. 

Βθοδῖ586 ΟἿἿ ΟἿΕΥ ἀοα5 ποῖ ργϑοῦῖ58 ταἹ]τἀτὺ ἰσϑϊ πῖηρ ἴῃ ῬΕΌΠΙΟ,: 

1 δι. τ.6 ὈΥβοηουβ ἴῃ (86 Τιδίοτηῖϊαθ. ὌὙῇαο, νἱῖ. 87. 
2. ΤΆ 15 δἰπηοβί ἃ ὑρσονειῦ---“" Βουμῃα οἵ ὈΟΑ͂Υ δῃᾶ Ἰἰτὴ 15 816 δῃά βίτοῃρ, 

“ΟἹ να ]δὲ ργαθνα]θθῖ.᾿" 
5. δι. ϑοογαίθϑ Εἰμηβοὶῖ, δοσογάϊηρ ἴο ΑἸοΙ ᾽αά65, ἂρ. Ῥ]αί. δγηεῤ. 2218 ; 

Δη4 ἴοΥ ἴῃ6 ψογά εὐσχημόνως 586 Ατὶϑί. γγγα525, τῶτο, ““Ἴκ ἃ βρεῃιδηδῃ ᾿ ; 
Ι,.. δῃά 5. ; ὧν». 1. π|. 8; Ατὐ 5ῖοϊ. ᾿ζᾷ. Δ. 1, το, 13, “"βυβϑοβθῖληγ. 

Ἐ ΟΕ οί, Αἴὰά. ἴ. τῷ (Ττήδῃβ. νο]. 1. ρ. 279); δηᾷ δὔονβ, 11]. 
ν. 15. 
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[ῃδὲ 15. ὯῸ τϑαϑο ἴοσ πθρ]θοῦηρ Ὁ τη ρηναῖθ, Ὀπὺ τϑΈθο ἃ 
ὙΘΆΘΟΏ [ῸΓ τηβκιηρ 1 ἃ. ἰοτειηοδί οδῖθ. ἘΕῸΓ 6 γοι δϑϑαγεα 
{μαΐ {ματα ἰ5 πὸ οοπίθδϑί οὗ ΔΥ βϑοτί, ΠΟΥ 8ΗΥ ἰτδηβδοίίοῃ, ἴῃ 
ΜΆΘΟΙ γοῖ ΜΜ1}1 Ὀ6 [ῃ6 ψοῖβα οἱ ἴοῦ Ὀδίηρ Μ}6}1] ργεραιθα ἴῃ 
Ὀοάνγ ; δηά 1η ἴδοϊ ἴθιθ 15. ποϊμιηρ ΜΏΙΟὮ τηβη ἄο ἴου ΜὨϊΟἢ 
[ὴ6 ῬΟΩΥ 15 ποΐ ἃ ἢ6]ρ. [ἢ ΘνοῚν αδιηδηᾷ, [Πογοϑίοσθ, ΘΟ 
σδη 6 ᾿αἃ ἀροι {πΠ6 Ὀοάγ 1 ἰ5 πιαοῖ Ὀείΐϊον [μα 1 5Βῃου]α Ὀ8 
ἴῃ [86 Ὀαϑὺ σοπαϊθοῃ ; 5ἴποθ, θυθὴ ΏΘΓΕῈ γοι τρῃΐ ᾿Π]ΔΡῚΠΘ 
ἴῆ6. οἷαίτηβ. Ὁροὴ ἴπ6 Ὀοάγ ἴο 6 5110 τδ50--ὴ ([ῃ6 δοῖ οὗ 
ΤΘΔΒΟΏΙΏΡ --- 0 6065 ἢοῦ ΚΠΟῪΝ [86 ἰουγ0]6. οἰπτη 165. ψὨ]Ο ἢ 
8416 τηϑάθβ [τουρῇ Ὀβίηρ οὐὖἵ οἵ θα Τί ϑυΐῆοθα ἴο βὰν 
[πα [οτροία]ηθθ5, δηπα ἀδϑροηάθμουν, δηα τηοσόϑθηθθθ, δηά 
τη μθϑα ἰαῖκα οσσαϑίοη οἴδηῃ οἵ 111- θα] ἢ ἴο νἱϑῖ {86 1η- 
[6] Θοῖπδ] [Δο 1165 50. 5ΘΡΕΓΕΙΥ 8ἃ5 ἴο Ἔχρεὶ 811] Κηομ]θᾶρε 1 
ἴτοτα [86 Ὀταίη. Βυΐ 6 ψῶο 15 ἴῇ ροοα Ὀοαπν ΡοΠρμς ἢδ5 
Ἰατρα βϑουσιίν. Ηδ τὰμ5 ΠΟ τὶϑὶς οἵ ᾿πουυτηρ ΔΩΥ͂ ΒΌΟΉ οδίδ- 
ΘΙ ΓΟΡΘ ὑπγουρῇ 111- θα] ἢ δ ΔΩΥ͂ ταῖα ἢ ἣδ 85 [ἢῆ6 ἐχρβθοΐδ- 
Ἰοη ταῖθο. παῖ ἃ ροοα δ] πγαδί Ῥγοστα σο ΒΘ θη ο65. [ῃ6 
ΟΡΡροβιΐίβ ἴο ἰῇοββ οἵ δὴ δυὐἱ μι :32 δηᾶ ϑύσοὶν το (15 δπά 
ἴμογα 15 ποίμιηρ ἃ πδῇ 1ῃ Ὧϊ5. 56 η865 ΜΟΙ] ποὺ ππμάθστρο... .. 
ΤΊ 15 ἃ Ῥ856 Π]ηρ' ἴῸΓ ἃ τηϑη ἴο Ψὰχ οἱ ἴῃ οδγθίθθθ βϑ ηθρίθοι. 
Ὀείοτα ἢ6 85 {π|6α ΠΡ 15 Θγε5 δῃᾶ 5δθὴ ψῇμδί ΤηΔΏΠΟΥ οὗ τηΔῃ 
ἢ6 ψὰβ τπδᾶβ ἴο Ὁβ, ἴῃ {π86 ΠῚ] ρεηβοοη οἵ ον βαρ 
δηα θεαῖν. Βαΐ {Π6 586 ρ]ουθθ ἀύὰ 6] 4 ἴοτη Ηΐτη 0 15 
σΊ ΠΥ οἵ 56] πϑρ]θοῖ, ἔοσ [ΏΘΥ 416 ποΐ ψοηΐ ἰο Ὀ]4ΖῈ [ουτἢ πη- 
δια ἄθη.8 

ΧΙΠΙ.---Οησα ΏΘΩ 5οΙὴ8 ΟἠΘ ὅγΧ85 ἴῃ 8 [ὈΠῪ οἵ Πρ ΔΕ ΟΩ 
Ὀδοδῖδε ἢ ἢδά ὈΙάάδηῃ ἃ Ῥδβϑϑϑυ- ροοά-ἀδὺ δηά [ῃ6 5αϊαία- 
ὮΟΏ ψὰ5 τοὶ τϑίστηθα, Βοογαῖθϑ 5814 : “Τῷ 15 ΘΠ ΟΌΡῊ ἴο τηδῖκθ 
ΟἿΘ ἴαιρῃ Τί γοὰ τηρῦ ἃ ᾿δηῃ ἴῃ ἃ τοις δα οοηῃάϊιοη οὗ 
Ῥοάγ, γοῦ ψουἹά ποῖ [41] 1ηΐο ἃ τὰρϑ ; πὰς Ὀδοδιιθα γοι 
ΒΓΌΓ 6. ΠΡΟῺ ἃ ῬΟΟΙ 508] βοιηθνῃδῖ ὈΟΟΙΒΗΪΥ ἀἰβροββά, γοῦ 
ἴθ 61 δῃπουβα. -ν 

Το (ἢ8 τεηλατκ Οἵ δηοίθο ψὴο σοιῃρ διηθα ἰῃαὶ ἢ6 αϊ4 

1 Ογ, “ΒΟΙ6 Ὀταποῦθ5 οὗ κηονθάρε᾽᾽ {τὰς ἐπιστήμας). 
2 Οὗ, ““Ὧδ πιδὺῦ ΜῈΠ Πορε ἴο Ὀ6 ἰπϑυτεάᾶ ὈΥ͂ 8ἰ5 βοοά Βδθὶ αραϊησὶ [ῃ6 

Ἔν 115 αἰἰεηαπὲ οἡ [5 ορροβίϊβ." 
5. ΟὟ, ““ἴο ρῥγϑϑεηΐ {ποιηβοῖνοϑ 5ρομίϑηθοΌ νυ. 
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ποῖ (κα ἢὶ5 ἰοοά ἢ ρ]θάβαγα, Ὧ6 5814 ; ““Δοιμηθηι8 ὦ 
Πδ5 ἃ ροοᾶ ρῥγεβοπρῇοη [ῸΓ [Πδΐ. Δπηᾶ ψῇθῃ [ῃ6 οὐπεὺ 
αϑκεᾶ : “Απα ψῆδὶ τηᾶῦὺ ἐμαὶ Ὀε ἢ “1ἸῸ 5ἴορ βαΐϊϊπρ,) ἢθ 
5816. “ΟἹ [Π6 βοοῦα οἵ ρ᾽θαϑιγα, ΘΟΟΠΟΥ, Δη6 ΠΕ Γἢ, τοΐδ] 
ΔΌϑηΘηο6. Πδ5 τ ΠΟ ἢ 1ῃ 15 ἰανοῦτγ, 2 

Απμάα ψΏρθη βοὴ οὔθ εἶδα Ἰἰατηβηίεα τηδὶ ““1ὴ8 ἀπηκίηρ- 
γαΙΟΥ ἴῃ ἢϊ5 ἤοῦβα ψγὰ5 Ποῖ," ἢ6 τϑρ]δᾶ: “ΤΏΘη ψθη γοι 
ψϑηΐ ἃ δῖ Ὀδίἢ γοῖι 001} ποῖ ἤᾶνα ἴο ψαϊί.᾽ 

Ζ74 Οἐἦογ. Βαΐ ἴου Ὀδίμίηρ ρΡΌΓΡΟΘΒ65 10 15 οοἱά. 
δος. Το γοι πα γουτ ἀοπηδϑίῖος βεθηῖ ἴο τ]η6 απ κΊηρ 1 

ΟΥ̓ ΜΑΒΏΙΩΡ᾽ ἴῃ 1} 
Ζ16 Οἱάεζ. Οὐδ [Π6 τϑγεῖδα ; 10 15 ἃ σοῃϑίδηϊ ΠΔ͵νΕ] ἴο 

τὴ6 ον σοηϊδηΐξαϊν ΤΠ6Ὺ πι56 1 ΤΟΥ ΘἸΓΠΘΥ ῬαΓΡοβα. 
δε. ΝΥ ΒΙΟἢ 15 μοίζογ ἴο τῆς ἰαδ5[6----[ῃξ νγαῖθυ ἢ γοῦ ὨΟι56 

οΟΥ {πε Ποῖ βρυηρ ἴῃ {π6 ἴθηρ6 οἵ Αβοϊθριαβ Ὁ 
716 Οἐἦεγ. ΓΘ ναῖεγ τῇ [ῃ6 ἰθρ16 οἱ Αβοϊθεριβ. 
δός. Αηάᾶ ΜΏΙΟΉ 15 οο] θυ [ῸΓ Ὀδίῃιηρ---- ΤΟ 5. ΟΥ [ὴ6 οοΙά 

5ΡΠΩΡ ἴῃ {Π6 οανα οὗ ΑἸπρῃίατααϑ ἢ ἢ 
Ζ΄ε Οὐἦογ. “Ὡς ναῖθυ ἴῃ [ῃ6 σαγα οἵ ΔΙΩΡὨΙΔΓδΊ5. 
δός. ΓΏΘΩ Ρΐθαβο ἴο οὔϑϑενα : 1 γοι ἄο ποῖ ἰαῖκα δῦ, 6 Ὺ 

011 5εῖ γοι ἀονῃ 85 Ββαγάδυ ἴο ρίβαβθ ἤδη ἃ ἀοῃγθϑίς βϑυνδηΐ 
ΟΥ δὰ ἰῃηγϑ]ἃ. 

Α τηδῃ δά δἀτηϊηἰδίεγεα 8. βανεύθ ψΕϊρρίηρ ἴο [88 5ἷαγε ἴῃ 
αἰϊεπάδπος οἡ ϊπ, ἀμ θη Βοοαία δϑκαα: “ΝΥ Πα νγὰ5 
50 στο ψι ἢ ΠῚ5. ΟΥ̓ βου! ηρ-δη ἢ ἢ ἜΧΟ5Εα ΠΙ561Γ οἡ {Π6 
στουπα ἰδαΐ ““1ῃ68 [βοῦν γὰθ ἃ ἰἴαζγ, βου δ ]51ηρ, σοοα-[οΥ- 
ποϊῃίηρ 4ο]ι---[ὉΠ θυ οὗ τηοηθῪ ἴμδηῃ οἱ ψοῖκ. Τὸ ψΏΙΟἢ 
Θοοίδίαβ  “ ΠΙᾺ 1 δνεὺ βΚα γοι ἴο σΟΠΒΙΘΙ ΜΏΪοΟῆ οἵ 1ῃ8 
ὕνο ἴῃ {πᾶΐ οᾶϑ6 [06 τότ ἄδϑοῖνοϑ 8 ΜὮΙΡΡΙηρ---ἰῃς τηδβίεγ 
ΟΥ [ἢ6 τηδῃ ἢ 

ὙΝΉΘΩ βοΐηθ οὔβ ψὰ5 ρριθῃθηαίηρ [88 ἸΟΌΤΏΘΥ ἴο ΟἸγΙΏΡΪδ, 
“ὙΉΥ δἵθ γοῦ αἰγαϊα οἵ [ῃ8 Ἰοὴρ ἀϊδβίδῃοα ἢ ἢ ἣξ αϑκεᾶ. “Ἐσεῖς 

1 Α ΜΕ] - ποννὰ Ὀγϑιοῖδῃ. ὅ66 Ῥίδί. λαφαγ. 227 Α, δόρ ἃ; ,5,γ7ῶ2,:2. 
176 ΒΚ. Α 5ἰπλ}1γ δίουυ 15 ἰο]α οἵ Ὧγ. ΔΡδσῃδίῃυ, 1 (8101. 

2 Ταῖς. “86 ψουἹά ᾿νε ἃ βαρρίβθνγ, {υ ΠΊΘσ, δηα ΒΘαΙ ἰοῦ 18, 1 μ6 βδίορρεά 
ὩΡρ.᾿ 

ἘΠ ἼΩ 16 Ηΐογοῦ δἱ Ερίάδσσο Ῥγοόραῦϊγ. 866 Βαβράβικοσ, Ογέξεσ, Ὁ. 
240 ἴο]!. 

4 Ῥοσοδῖν δ Οσόρος. ΟΕ, Ῥϑι15. 1. 34. 3. 
5 2.6, “τῆ Ἰραϑὶ δηᾶ [ῃ6 πχοϑί [αϑιϊϊοιθ οὗ θη, ̓̓  

ς 
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δῖ Ὠοτὴδ γοῦ 5ΒρΡο μα ὨΘΑΙ͂Υ 8411] γοῦ ΟδΥ 1η ἰδ κιηρ να] κ5.1 ὙΥΕ]], 
ΟἹ γοιῖ τοδα ἰο ΟἸγιηρια γοῖ ΜΠ ἰακα ἃ γγαῖκ δημα Ὀγεακίδβί, 
δΔηα τη γοῦ Μ11 ἰαῖκα δημοίμϑυ γαῖ δηα ἀ]η6, δηᾶ ρῸ ίο δὈ6ά. 
Ὅο γοιι ποΐ 866, 1 γοι ἰαῖκα δηᾷ ἰδοὶς ἐορϑίμου ἥνβ οὐ δἱχ ἀδγϑ᾽ 
Ιδηρτῃ οὗ ψ 8115, δῃα βἰτγοίοῃ [ἤθη ουΐ ἢ οὔθ ἰοηρ [1η6, 10 Μ}}}} 
500 ΓΟΔΟ τοι Αἰθηβ ἴο ΟἸγιρια 1 ψου]α ΤασοΙη 6 Π6 ΥΟ1., 
Πονόνοϑυ, ἴο βεΐ οἱ ἃ ἀδὺ ἴοο βϑοοῇ ταῖμει ἤδη ἃ ἋδῪ ἴοο ἰδίθ. 
Τὸ δ6 [οτοθά ἴο ἰδηρίμθη [ῃ6 ἀδγ᾽5 Ἰοῦ ΠΟΥ ὈΘγοΠα ἃ Γοαϑοηδ Ὁ ]8 
Δ Οὐ ΤΔΥ Μ61] Ὀ6 ἃ Ἡυΐδαηςθ ; Ὀθὺΐ ἴο ἴαῖκα οὴβ ἀδυ᾽5 ἸΟΌΤΩΘΥ 
Ὀαγοηαᾶ ψῆδί 15 ΠδΟΘΘΒΑΙΥ 15 ΡΌΓΘ τοαχαῦοηῃ. Μακα Παδβίβ ἴο 
σἰαγί, 1 580, δῃηᾷ ποῖ ψΏ1Π6 οἡ ἴπ6 τοδᾶ., 3 

ΝΈΏΘΩἢ 5016 ΟΠ6 656 τειηδικοα “ἢ6 γγὰβ υἱΐευ!ν ρῥγοβίγαίεα 
ΔΙΕΥ ἃ Ἰοηρ᾽ ἸοΌΓΠΟΥ,᾽ Βοογαῖεθ αϑκεα ἤπη : “Ηδᾶ δ δα δὴν 
Ὀαρσραρα ἴο ΟΔΙΙΥ ἢ 

“«Νοῖ 1, τερ] δα [Π6 σοπΊΡ ΔΊ ΠΕΓ ; “ΟὨΪΥ τὴν οἰοακ.᾽ 
δός. δῖα γοῖ {τᾶν 6]]Πηρ᾽ ΔΙΟΏΘ, ΟΥ α5 ὙΟΌΓ Πηδη- 5 υνδηῖ 

ΜΙ γοιῦ 
“116. 85, 1 δα ΙῺΥ τηδη. 
͵ϑόε. Ἐπηρί γ-αηαβά, ΟΥ δα Ὧδ βουῃβίῃϊηρ ἴο ΟΔΙΥΥῪ ἢ 
2176.. Οἵ σουγ88 ; ΔΙ ΙΠΡ ΤΥ ΓῸρΡ5 δηα οΟἴΠΕΥ Ὀᾶρρᾶρα. 
δος. Απα ΠοΝ ἀϊά ἢδ σομη8 οἵ οἡ [Π8 ἸΟΌΓΠΘΥ ἢ 
1716. Βείζεν βδῃ 1 ἀϊά τηγϑαὶξ, 1 τἀ 6 1. 
δός, ΝΕΙ], θὰΐ ΠΟΥ͂ ΒΌΡΡοΟΘΘ γοῖ! δά δα ἴο οδιγυ Ὦϊ5 

Ὀάᾶρρᾶρα, δὶ σου] γουγ σΟΠαΙ ΠΟ ἤανα Ὀθεη κα Ὁ 
Με. ΘΟΥ͂ΤΥ ΘμορὮ, 1 σδῃ (611 γοι ; ΟΥ ταῖμϑυ, 1 σου] ποῖ 

ανα οδιτιϑά 1 δἱ 4]1]. ! 
δος. ΥΒαῖΐ ἃ οοῃμίβθθίοη ΕΣ ΒΆΠΟΥ Ὀδίηρ σαρϑῦΪς οἵ 50 

ΤΠ ΠΟἢ 1655 101] [8 ἃ Ῥοοῖ δἷανε ὈοΥ ' Ἰθοθ5 (μδῖ βοιηά {|Κ6 
[86 ρετίδοϊοη οἵ δἰδθίς ὑτϑηηρ ἢ 

ΧΙΥ.---Οἡ [Π6 οσοδϑίοη οὗ ἃ σοιῃηοη ΟἸΏΠΕΙ-ρ ΙΓ ὃ ΠΕΓα 
501Π16 οἴ [π6 σορϑην ΜΟΙ] ργθβϑαηΐ {μα βαῖνοϑ ΜΙ ἃ 51η8]], δᾶ 
Οἰοῖβ ΜΙ δ ἰαῖρα ΒΌΡΡΙΥ οἵ νιδης5, ϑοοίδίθϑ ψου]ᾶ ὈΙ4 [Π6 56τ- 
γδηΐ Ὁ Τγον [6 5118}} ΘΌΡΡΙ165 Ἰηΐῖο [86 φθῃθυδὶ βίοοϊ, Οὐ εἶδα ἴο 
ΠΕΡ δδοῦ οἵ [Π6 ραιΐ ἴο ἃ ϑῆδγδ 41] τουηᾶάᾷ. Τμπ5 [Π6 ρουδηά 
γι οὐ 8116 γ5 ΕΓΘ. ΔϑηδΙ δα 1ῃ [6 ΟΠ6 ο856 ποὺ ἴο ϑῇῆδχε ἴῇ [6 

1 περιπατεῖς, ““ ρτοτηθηδαϊηρ ΠΡ δῃαᾶ ἄονῃ.᾿᾽ 
2. εἐ ἙΈ βίη ἰδηΐο '᾿-τῃδΐ 15 γου τ τηοίίΐο. 
5. ἘῸΓ [Π6 {06 οὗ δῃϊεγίαιτηθηΐ 566 Βθοίκου, Ολαγέοζες, Ὁ. 3τ (Επρ'. {{.}.Ψ 
4 «(ΤῊ Ρογ. 
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σομοη βίοοϊκ, δηα τη [ῃ6 οἴμοι ποῖ ἴο [ὨΓΟΥ͂ ἴῃ [ΠΘῚΓ ΞΌΡΡΙΙ65 
84150.}: Αὐσοοταϊηρ]ν ἴῃ πο ηΐ {Π6 ΡΥ ΒΌΡΡΙ 65 πο [Π6 σΟΙΏΠΊΟῊ 
βδίοοκ. Απά πον, θεΐηρ πο Ὀείζεσῦ οὐ [μη [Π6 5118} σοπί θαῖοΙ5, 
[Π6Υ ϑοοη οδβαβθά ἴο οδίει ἴοσγ Ἔβχρβηβῖγα θ᾽ οδοί 65. 

Αἴ ἃ ΘΌΡΡΕΙ- ῬΑ ΟἿΘ ΠἸΘΏΌΕΙ οἵ 1ἴῃῇ6 σοΙήρϑην, ἃ5 

ϑοοίδίθα οῃδηοθα ἴο ποΐρ, δα ρὰΐ δϑι46 [Π86 ρ]αίῃ ἴίαγσα δηά 
νγὰ5 ἀσνοίηρ ΠΙΤ561 ἴο οογίδιῃ «4 δ᾽ηι65.23 Α ἀϊδουβδίοη 85 
ΘΟΙΏΡ οὐ δὈοιξ “ῶ)ηθς δα ἐἰογ 2 ο»5, δ 16 ῬΤΟΡΕΙ͂ ΔΡΡ]]1οα- 
ΟΩ5 οὗ ἰθυτὴβ ἴο {π’ηρ5. ὙΝΒογθαροη ϑοογαΐθθ, ρρϑαιηρ ἴο 
[Π6 σοΙΏρδηνῦ : “(δὴ να ὄβχρίαίη ΨΥ ψγὰ 641] ἃ τηδῃ ἃ " ἀδιῃΐν 
[6]]ον 9 Ὑνμαῖ 15 τῃ6 ραγίσυϊαῦ δοοη ἴο ψ μοῦ [86 [ου 
ΔΡΡΙ165 ἢ ὁ -τϑηο 8. ΘΥΕΙῪ οὔθ δά. βοπθ αδίηἰΥ ἰο [15 ἰοοά 
ΜΉΘ Πα σδῃ ροί 1. Βεΐ να ἢαγα ποῦ χυθ 16 (ῃ6 ἀεῆηϊ 0 
γαῖ, 1 [Ὠϊηκ. Αἴ να ἴο 6 οδ]]θα ἀδίμιν εαἴειβ Ὀξοδῖβ8 6 
{κ6 οὔὖὐ Ὀτεδά Ὀυϊίετεά 76 

Νο ! Βαχάϊν ! (ϑοπα τηθιηθοΥ οὗ [6 σοΙΏΡΘΏΥ τορ]164). 
δός. ὟΥ̓611, θὰ ΠΟΥ ΒΌΡΡΟΒΕ ἃ τῆϑῃ σοῃῆηδ ὨΙτη561 ἴο εδ]ηρ 

γΘΠΙΒΟΏ ΟΥ̓ Οἴμπευ ἀδιηΐν ψιτοιί ΔηΥ ρἰδίῃ ἰοοα αἱ 41], μοί 5 ἃ 
ταδίζοι οἵ ἐταϊηϊηρ,, Ὀπΐ ἴου ἴῃ 6 ρίθαϑαγα οὗ ἴ: Πδ5 50 ἢ ἃ τδῃ 
Θαγηξα τὴ6 ΠῸ6 Ὁ “ΤῊβ τοὶ οἵ 1ῃ6 νου] νου] Πᾶνε ἃ ΡΟΟΥ 
οἴδηος ἀρϑιηδί Ὠϊμη,᾽ 8 Βοη6 οὔθ δηθνγεγεα, ““Οὐ,᾽ ᾿πιοιροβεά 
ΘΠ οίΠου, “ναὶ 1 τὴς ἀδιην ἀἰ5ηθθ ἢ6 ἀδνοῦτβ ἃῖα οὐΐ οἵ 8]]} 
ΡῬτορογίοη ἴο {88 τοδί οἵ ἢ15 πλθ8]---ῃδὶ οὗ Ὠῖπ} 9 

1 ΟΥ, ““ψεῦε δϑῃαϊηθδα ποί ἰο [Ο]]ονν σα ὉΥ 5μδυηρ ἴῃ {Π6 σοτατηοηῃ ϑδίοοϊς 
ΔηΠα σΟὨ ΓΙ ΡαΠΗΡ [ΕΙΣ οὐγῃ Ῥοσί οι. 

2 ῬῸΓ [δ ἀἰδείηοιίίοη Ῥεΐνγαθη σῖτος απα ὄψον 566 Ῥίαϊ. Ψεῤ. 372 Ὁ. 

8 Οἵ, “16 οοῃγνεγβϑίίοῃ Πα [8]]6 ἀΡΟη διηεβ : ψνηδί 15 186 Ῥγβοῖβα {Π]1ηρ 
ἀδηοϊθα ἀλαοΥ ΘΟ ἢ δ ηα Β.Οἢ 8. ἴθ ἢ 6 ῆηθ (86 τηθϑῃϊηρ᾽ οὗ 50 δηα 50.᾿᾽ 

4 ὀψοφάγοςτεδῃῃ ὄψον (ΟΥ τΤΕ]15}}} Θαίευ, δπμα 50 8. “"βΟυΙ͵ηΘηα᾽᾽ οὐ “ερὶ- 
σατο ᾿᾿ ; αὶ ον ἰο ἀθῆπῃθδ ἃ σΟΟΥΤΠΔΗΩ͂ ὃ 

5. Τιῖ. “ταἸςα5 βοπῖβ ὄψον (Τ6115}} ἴο ἢϊ5 σῦτος ([004}).᾿᾿ 
6 Τα, ““ ΒΙΤΊΡΙΥ ἴον [Πα Τ᾿ (5, 1Π6 ἰακίηρ᾽ βογῃηβ βοτί οἵ ὄψον. ΕῸγ ἐπὶ τούτῳ 

οἵ, ΡΙαῖ. ϑοῤᾷ. διδα; δαγρεθῷᾷ. 147 Ὁ. 

7 ΤᾺιϊ. ““ὄψον (τ6 115} ὌΥ ἰἴ56 1, ποῖ ἴῸγ [ῃ86 βᾳῖ οὗ ἰγαϊῃϊηρ,"" εἴς. ΤῈ 
ΕἸ ΡΊ 5} τεϑᾶθυ ν}}1 Ῥθαῦ 1 τ] Πα ἰἢδ81 ἃ τὰν Ῥθαίβίθαϊς οὐ οἴου τηθαΐῖ ργεβουϊϑά 
Ὀγ 1η6 ργηιπαϑβίϊς {γαῖ ποῦ ἴῃ ργαΐδγεποβ ἴο [ατπαοθοῦβ [οοα (σῖτος) νου] 6 
ὄψον. 

8 ΟΥ, πιο 1. ““ ἩΑΓΑ͂ΙΚ ΔΚ ομς σου] ἄδθογνα [6 Δρρειδίίοῃ Ῥείίου, 
95 Τιῦ, “'δηᾶ ψῃδῖ οἵ [6 τοϑῃ ψῆΟ εαΐβ τλποῇ ὄψον Ο ἴῃς ἴορ οἵ « {116 

(σῖτος) Ῥ᾿ ἐπεσθίων ΞΞ [ΟἸ]ονγ5 Ρ Ομ6 σοῦγδβα ὈΥ Θῃοίθ συ, τ [Π6 ταϑῃ ἴῃ 8 ἔγαρ- 
γχηθηΐ οὗ ἘλτρΙἄθβ, ἠημοογί. οϑ : κρέασι βοείοις χλωρὰ σῦκ᾽ ἐπήσθιεν, ΜὮΟ 
ες ξοΠ]Πονγεα ἀρ 15 Ὀεοίβίθαϊ ἢ 8. σΑΓ]Θἢ οἵ σγθθη ἢρϑ.᾿" 
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δός. ΗἨξ ἢδ5 δϑἰδὈΠ5Π 64 ἃ ΕΥῪ [61 ἘΠ16 δἰ δὴν ταῖβ ἴο [ῃ8 
ΔΡΡβι]δοη, δηὰ θη [ἢῃ6 τοδὶ οἵ [886 νοῦ ῥγὰν ἴο ἤξδανθῃ 
ἴου ἃ ἤπβ Βαῖνεϑίῖ : “ΜδΥὺ οὔὖζ σοζῇ δηᾷ 01] ᾿ποῦθϑ88 1 7 ὯΘ ΤΏΔῪ ἡ 
ΓΕΔΘΟΏΘΌΪΥ οἸδοιπίαία, “ ΜδΑΥ τὴν Ποϑηροίβ τ ]ΠΠΡΙΪΥ ! ἢ 

Αὐ [}15 ἰαϑῖ 5} 11γ [86 γοιπηρ τηδῃ, [θα] ]ὴρ [Πδΐ [ῃ8 σομγθβδ 0 
5εῖ δοῃθνηδὶ ἴῃ ἢ15 αἸἰτεσίοῃ, 614 ποΐ ἀδϑιϑί ᾿η6εα ΠΌΤ ἢ15 
ΘΔΨΟΙΠΙῪ νἱϑηαθ, Ὀὰΐ ὨΕΙρΘα ιτη561 σθηθτοσ ΒΥ ἴο ἃ. ρίθος οἵ 
Ὀτοαᾶ. ϑοογαίθϑ 85 411-οὈβογνδηΐ, δηα δά ἀβά : 6βερ δῇ εγα οὔ 
οὔὐ [πε ηα γομάᾶθδι, γοι οἴμοι ἡθχί ἢϊηη, δῃα 566 [Δ ρίδυ ὃ6- 
ὕνεθηῃ [ῃ6 50Ρ δηῃηά [ῃ6 5δᾳοβ.; 

Αποίμϑυ {1π|6, βθοίηρ οὔθ οἵ [ῃ6 σοΟΙΊΡΘΗΥ τιϑηρ πα ΟὯ6 
5800 οὗ ὈΙοδδά 2 ἴο ἰδϑί βθύευαὶ βαυΟ  ἀἰ5ῆθθ, 6 ταηδκθά : 
Οου]ά {πεῖὲ ὃς 8 ποτα οχίταναρδηΐ ϑι}]6 οὗ σοοῖκουυ, ΟΥ̓ ΤΟΤΕ 
Τηπγάθγοιιβ ἴο {π6 δι ηΐν 1565 {Ππεϑιηβϑῖνεβ, [ἤδη [815 ΤΏ Ο]65816 
τηθ ῃοά οἵ ἰαἰκίηρ 850 ΤΏΔΩΥ ἀἸ5Π65 τοροίμου ἢ--ῆγ, Ὁ]655 ΓΘ, 
ὑνεηΐν αἰἤδγθηΐ βογίβ οἵ βϑδαβοηίηρ δ οὔς 5ὕἴόοορ ὃ. ΕἸγϑί οἵ 
4.11 ἨΘ ΤΩΪΧΘ5 ῸΠΡ δον τλοτα ᾿ηρτεαϊθηΐβ [ΠΔῃ [Π6 σοοῖκ ΒΙπ δεῖ 
ῬΙΓΘΘΟΓ65, ΠΟΙ 15 οχίταναρδηῖ ; Δα ϑεσοοηαΐν, ἢ6 δ85 {ΠῈ 
ΔΌΘΔΟΙῪ ἴο σομμτηϊηρὶθ ψμαὺ ἰῃ6 οὖς Ὠο]θ ᾿ποΟΏΡΤΙΟΙΒ, 
ΠΕΓΘΌΥ 1{ [6 σοοΐς5 ἀῖὰ τρῆΐ ἴῃ {Π61Ὶ τηθίῃοά Π6 15 στοηρ [ἢ 
15, Δη4 σΟῃΒΘ ΘΠ [πΠ6 ἀδβίτογεσ οἵ [Πϑῖτ αὐ, Νον ἰ5 1 ποῦ 
ΤἹαΙσ]οι5. ἢτϑὶ ἴο ρύόσασγα [ὴ6 ρτοαίθϑί φήζίμοσξ ἴὸ σοὸκ ἴοι 
115, Δη δὴ ψῃοιῖΐ ΔΩΥ͂ οἰδίτη ἴο ΤΠΘῚΓ 511] ἴο ἰδ δῃᾷ δἱΐεγ 
ΤΠ6ῚΓ ρτοοθάμπσα Ρῷ Βαϊ [616 15 ἃ ΟΥΒΘ [Πιηρ ἸΏ βἴοσε ἴοσ [ῃ8 
Ὀο]ά τχδῃ ψῆο Παδιζαδίαϑ Ὠϊτη56 1 ἴο εβαΐ 8 ἄοζβῃ 1565 δ ὁοποα: 
ὙΏΒΩ ποῖα ἀγα πὶ ἔξ 5065 βογνϑά, ουἱὐν οὗ ρᾷγε 8 Ὀϊ ἢ ψ11]} 
ἴ661 ὨΙΡ 561 ἢ] βἰαγνεά, ψἢ15ὲ ΠΙ5. ΠοΙρΏ οι, δοσαβίοιηδα ἴο 
56 η4 ἢ]5 500 ἀἄονῃ ΟΥ̓ ΠΕΙ͂Ρ οἵ ἃ 5ϊηρ168 Ὑ6] 150, Ψ11 δαβϑί ΤΔΘΥΤΙΪΥ, 
Ὀ6 {88 ἀἸ5ῆθ5 ἤθνεῚ 50 ἴδ Κ᾽. 

Ης Παά ἃ βαγίηρ ἰδαὶ εὐωχεῖσθαι, ἴο ““τηᾶκα ροοα οἤθον," ἢ 

1 Τῆι, “566 ψῃθίῃου 6 Ὑ1Π ταβῖκα ἃ το 5. οὗ ἰμ6 βίαρία οὔ 8 βίδρὶβ οἵ {8 
ΓΘΙ 5}. ̓̓ (““Ῥυϊζίει 815 Ὀγεδά οὐ Ὀγδαά 85. Ῥαϊίεσγ᾽᾽)). 

2 ψωμός, 8. 580Ρ ΟΥ̓ ΠηΟΙ561] οὗ Ῥγεδά (οἴ, ψωμίον, Ν.Τ', ἰῃ πιοά. ατεεῖκ τε 
“ Ὀγρδὰ ᾽)). 

5. ἩπΟΚΙΈἝτΥ ΕἸπη (Ρ. 2 οἵ {παὶ γοσηρ᾽ ρϑυβοη᾿ 5 αἱ ἄνυσις 7ζε5) ρτορουηᾶβ [868 
γαξτοραίζε οὗἩ [ἢ 68 βγβίθιῃ : “" [ἢ ἃ ββῖτεὶ οἵ οὐβ δῃᾷ βηᾶϑβ 1{ 15 αἰ δγθηΐ ; (Πηρ5 
δεῖ τϊχοα ἀρ, δηᾶ (88 Ἰυϊος Κἰηᾶ οἵ σϑαρθ δῖουηάᾶ, δῃηᾶ 188 ἰηρ5 ρῸ 
Ὀείίογ." : 

4 εὐωχεῖσθαι, οἴ, Ονγοῤ. ἸΝ. ν. γ; 4 δοῖ, Αἰ. ἃ. ο;. ΚΚβηεν οὗ, Ἐμιβίδι. 
αὦὐ 71. ἃ. Ῥ. 212, 37, ᾿Αχαιοὶ τὴν τροφὴν ὀχὴν λέγουσιν. ὀξυτόνως. Αἰδεη. 
111, 3625 ΒΚ. 566 4 7ῥαγεΐ, νἱϊῖ. 4, οἵ ὨοΥβδε5. (ΕΚ, Αὐἱϑί. Ζ7. 4. νἱϊϊ. 6. 
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5 ἴῃ Αἰίο ραγίδησα ἃ 5. ΠΟΉΥΙῚ [ΟΣ ὁ Θδίηρ',᾽ δπα ἰῃς δἱῆχ εὖ 
(([ῃς αἰ! θυίῖνα “ ροοά 7) σοῃποῖβα [Π6 δαίηρ οἵ 5 ἢ τὨϊηρθ ἃ 5 
νου] ποί τοι} ]6 5018] οὐ Ὀοάγ, δῃηα σγεῦα οί ἴδ ἴο 566 1 ΟΥυὔ 
Βατά ἰο μά. 80 ἰμαΐ ἴο ““τηδῖε ροοά οἴ θοῦ ἢ ἴῃ ἢ΄5 νοσδ θυ] ΥΥ͂ 
ΔΡΡΙΘα ἴο ἃ πιοάδϑί δῃηά με] ογάθγααά ϑίγ]α οὗ ᾿νιηρ.ἢ 

1 66 Ῥεΐον, ϑγηεῤ. νἱ. 7, Ρ. 333; 8Πη4 [Ἃοὐ βἰπηῖ]αγ [τ- οἰ ο ἢ θα οἰγιηο]ορίαϑ, 
ΡΙαί, Ογαξ. Ῥϑβϑίτη. 

ΨΟΊ,. 11Π|---Ἱ Κ 



ΒΟΟΚ ἵν.1 12 

ΤΟ ΘΌΟΗ γγὰ5 Θοογαῖθβ : 50. ὨΕΙΡ ΠῚ] πη ΕΥ 811 ΟἰΓουτηβϑίϑηοεϑ 
Δ ἸΏ ΘΥΕΙΥ ΜΑΥ [πδ΄ ΠπῸ ΟὈΒΟΥΥΕΙ, ρἸ θα ψ 1 ΟΥ̓ ΉΔΤΥ 5αδηβὶ- 
Ὀ1|10γ, οου]α [81] ἴο ἀρρτιβοίδία [ῃ6 ἴδοῖ, ἰμαΐϊ ἴο Ὀ6 ψ ἢ ϑοοτγαῖίθϑ, 
δ ἴο ΒΡ6Πα Ἰοηρ {1π|6 1 ἢ15 ΒΟΟΙΕΙΥ͂ (0 τηδίζοι ἡ ΏΘΓΘ ΠΟΥ ΜΏδί 
[88 αἰτοιπμηβίδης65), 5 ἰπἀθθα ἃ ρυίοθθθθ ραίη. Ενθ τῃ6 
ΤΕΟΟΠΘοΠοη οὗ Ὠΐτη, ἤθη ΒΘ ψγἃ5 Π0 ἰοηρει ρτεβϑϑηΐ, νγα5 [6] 85 
ὯΟ 51ὴ8}1} Ὀξηθῆΐ Ὀγ ἴῃοβα πο Πδά ργοόνῃ δοσιβίοιηθα ἴοὸ Ὀ6 
ΜΠ Πῖπὺ, δΔηα Ο δοοορίεα μη. ΝοΥ ἱπάθθαά νγὰβ 86 [655 
ΠΕΙΡΙ͂Ι] ἴο ἢὶβ δοαυδίηίδησθ [ἢ 15 ΠΡΏξοΥ ἤδη ἴῃ ἢὶ5. ΡΊΆΥΕΓ 
ΤηΟΟὐβ. 

Τ6ῦ 15 ἴδ 85 δὴ Θχϑιηρ]6 ἰμδΐ βάγίῃρ οὗ ἢ15, 580 οἴξῃ 
ΟἽ ἮΪ5 15: “1 δῖὴ 1ἢ ἴονα ψ] ἢ 50 δηά 50; δῃᾶ 811] [π6 ψ 116 
10 γὰ5 ΟΌνΙοι5. [Π6 ροϊηρ- Οὐ οὐ 15. 501] ψὰβ Ὡοΐ ἰονδΊαβ 
ΘΧΟΘΙΊΘπο6 οἵ Ὀοᾶν ἴῃ ἴῃ ὈΙοοῖῃ οἵ θεϑδαίΐγ, θὰΐ ταΐμοῦ τοναγάᾶς 
δου] 165 οἵ [ῃ6 501 αηΐοϊαϊηρ ἴῃ νἰγίαθ.2 Αηάᾶ {8656 “ροοά 
Ὠδίαγα5᾽ Π6 ἀδίθοϊθα ὈΥ οογίδιῃ τος 5 : ἃ γδάη655 ἴο ἰδαγῃ [μδῖ 
ἴο ΜΏΙΟΙ [6 αἰζθηοη γγ͵ὰ8 αἸτθοϊθα ; ἃ ρονεσ οἵ τϑίδίπίηρ ἴῃ [Π6 
ΤΩΘΙΊΟΙΥ ἴῃ6 ΘΘ5ΟῺ5 ἰδαζηΐ; δηᾷ 8ἃ ραβϑίοηδίθ ρυβαιθοίίοηῃ [Ὸῦ 
ἴθοββ βίπαϊ θα ἢ Ῥαυ σα] ΒΙΟἢ δοῖνε ἴο ροοά δάμη ηϊβιγαίοη 
οἵ ἃ Ὠοτι56 οΥ οἵ ἃ 5ἰαΐβ,5 δῃᾷ [ἢ ρθη 18) ἴο {Π8 ρσορεὺ μδῃά]ίηρ 
οἵ τηδῃ δα ὨππΊδη δῇαῖτθ. ΘᾳΟἢ Ὀείηρβ, Β6 πιαϊηϊαί θα, ποράθά 
ΟἿΪΥ ἴο Ὀ6 δαἀποείεα 4 ἰο Ὀεσομηθ ποῖ ΟΠ]Υ͂ ΒΔΡΡΥ͂ ἐμϑηλβαῖνεο 
Δηἃ ΠΔΡΡΥ δατϊηϊηϊδίζαϊουθ οἱ ΠΕ], ρυγαῖα Ὠουβθῃο] 5, θαΐ ἴο 

}.Α5 ἴο {π6 τεϊδίίοῃ οὗ [5 Βοοῖς ἰο {π6 ργβοβάϊῃρ, 666 [ηἰγοά. Β ιΊῖκσ. 
2 Οὔ, ““ποΐ δχοβίίθποα οὔ ῬοάῪ ἰῃ τεβρεοὶ οἵ Ῥβααίυ, αὶ οὐ [με βοὰ] δϑ 

ΤΕΡΆΤΑΒ νἰγίπθ ; δηά [η15 σοοᾶ παδίυγαὶ ἀἰβροβιϊίίοη τηϊρῃς Ὅς ἀοίβοιςα Ὀγ [6 
Τα ΔαΙΏΉ655 οὗ 115 ῬΟββθϑβϑοσ ἴο ἰδασγῃ," εἴς, (ἝἍ ΡΙδί, οῤ. 5.35 8. 

5. ΟΕ αρονςε, 1, 1, 7, Ρ. 3. 
4 Οσ, “"“Α ῥῬδύβοῃ οὗ [15 ἴγρα ψουά, ἰἴ εὐποδίεά, ποῖ ΟὨΪν Ῥύονβ ἃ ἰοσίπ8- 

Τανοιτβά ᾿παἰν ἀπ] ὨϊμλβοῖΓ δηά,᾽ εἴς, ακζ Κ ἀδηδν, ““Ἐοβ, αυὶ ἰΐα ἰηϑεζαίὶ 
Βυηΐ, αὐ [4165 διηΐ,᾿᾿ 
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6 σαρϑθῖ]α οἵ τϑηαδηηρ οἴμου πυτηδῃ Ῥείηρθ 85 ϑίδίθβ οὐ 1η6]- 
γιάπαῖθ ΒΔΡΡΥ 8150. 

Ηδ ΠΒδά ἱπαεξεδα ἃ αἰεγεηΐ νὰν οἵ αἀθδ!ηρ ψΠ ἢ αἸΠεγθηῦ 
Κιηἀς οἵ ρεορὶθ.: Τῇοβα σῆο ἐπουρῃύ {μ6Υ Βα ροοα πδίατα] 
ΔΙΌ δηα ἀοϑρίβεα ἰθαγηίηρ Ὧ6 ἰπϑίσαοίεα μπὲ [Π6 τηοβί 
ὨΙΡΉΪν -οἸ δα πδΐαγα δἰδηᾶβ τοδὶ ἢ πξεα οἵ ἰταϊπιηρ δηά 
Θαἀποδίοῃ ; 5 δηά ἢ6 που] ροϊηΐ ουὐ ΠΟΥ͂ ἴῃ [ἢ οα86 οὗ ΠΟΥ565 
11 15 1ι5ῖ [η6 5ριτϊς ἃ ἀπα ΠεΥγ ἱποτουρῃ γε ΕΟ ἢ, 1{ ΡτΟΡ  Ϊν 
ὈτοκαἝη 1 δ 8ἃ οο]ΐ, ψ}}] ἄθνεῖορ ἰμΐο ἃ βθυνι θαῦ]α δηα σι ρεΓΌ 
διρϊηγαὶ, Ὀπὶ 1 είς π τοίκζθη Μ1Π τὰτ οἵ αἰίοτυϊν ἰπἰταοίϑθ!α δα 
ΒοΟΩ͂ [οὐ ποίῃίηρ, ΟΥ̓ ἴδε [ῃς οᾶδ6 οἵ ἄορϑ: ἃ ΡΌΡΡΥ Ἔχῃ!!ηρ 
[ῃδὲ ζεϑί ἴῸσ [011] δηᾳ ΘΘρΡΈΓΏΘ55 0 αἰΐδοῖς 114 ογθαΐασαϑ ἡ ΒΙΟἢ 
816 [86 τηλ δ οἵ ΒΙΡῊ Ὀτεθάϊηρ," 11], 1 1ῸῈ11 Ὀτοῦρθξ ἀρ, ρτονα 
ΘΧοΘ Ιθβηΐ [ῸΥ [ῃ86 οἤδθα ΟΥΓ [ὉΓ ΔΗΥ͂ Οἴ6Υ πϑϑπ| ρατΓΡοβεα ; Ὀσΐ 
ΠαρΊθοί 5 δαποβίίοῃ δηᾶ ἢ6 ΜΠ] ἰὰτῃ οἷὖ 8. ϑίαρια, οΥαΖΥ 
Ὀταΐβ, ᾿ποαρα]8 οἵ ορδγίηρ [Π6 βιτρθϑῦ σοιητηδηαᾶ. Τι 15 1α8. 
ἴῃ6 βϑϑῖὴβθ δ] Πυῆδη Ὀδίηρθ; ἤθα αἶθο ἴῃς γοιῦίῃ οἱ ῬὈεβί 
Ὠδίθταὶ Θπἀονθηΐ5----ἰδὺ 15 ἴο 58 ύ, ροββϑθϑϑίηρ [Π6 τηοϑβί τοῦδ 
4.8 11165 οἵ 5ρ11 δῃμὰ ἃ χε αδίθυγϑοη ἴο ΟΔΥΥΥ οὐὐ ΝὮδῖ- 
δνο ἢθ ἢδ5 1614 Π15 μδῃηα ἰο----}1}1, 1 {τ πεα δρα ἰδαρῃΐ ψῆδῦ 
1 15 τίρῃί ἴο Ἃο, ρίογε ἃ βιροηδίνειν σοοά δῃα πϑεία] πιϑη. 
Ηδ δοῆϊθνθβ, ἴῃ ἰδοῖ, ψμδὶ 15 θθδϑὲ Ὄροὴ ἰδ6 ρτδηαᾶθϑίὶ 50816. 
Βυΐ ἰΙεανα ὨΪηΠῚ ἴῃ ὈοοΙΘἢ Ἰρηογδησα πηἰτϑιηθα δηα 6 1] 
ῬΙόΌγα ποῖ ΟὨΪΥ θυ Ὀαά Ὀαΐ νευν τβοῃίθνοιιβ,: δηα ἴου [ἢ 15 
τεδβοη, ἰμδὲ Ἰδοκίηρ (ῃἢ6 Κηον]εαρα ἴο ἀἸβοεση δὶ 10 15 τίρῃΐ 
ἴο ἄο, Β6 ΜΨ111 [γβαπθηῦν ἰὰν ἴο 15 μη ἴο ν]]δίηοι5 Ρυϑοί 65 ; 
Ὑγ 1158 [ὴ6 ὙΘΙΥ Τηϑρηϊποθηοθ δηα γεμοιηθησα οἵ 15 σμαγδοίθε 
ΤΟ ΠαοΥ 1 ᾿ΠΠΡΟΘ51Ὁ16 οἰ 6 Ὶ ἴο τα ὨΪΠ ἴῃ ΟΥ̓ ἴο τ Ὠΐτὴ δϑια6 
τοι 15 6Υ1] σοῦτθεθ. ἘΘΏΟςΒ [ἢ 15 οα886 850 15 δοῃ! γο ης5 
ΔΘ. Οὐ ἴῃ8 στδηάθϑι βοϑῖα Ὀὰΐ οἵ [π6 ψουϑί. 

Οἵ ἴο ἴα [6 ἴγρ6 οἵ ρείβϑοῃ 80 ξαΐθβῃ ὉρΡ ψι ἰῃ6 ρας 

1 Οὐ, ““ΗΠΞ τηοϊῃοά οἵ δἰίϑοῖς ψχὰβ ποὶ ἰηᾶθϑᾶ ὉΠΙΪΟΥΤΩΪΥ ἴμ6 βαηιθ, Τί 
να ϊοα ψἱτ [86 Ἰηαινπ41.᾿᾽ 

2. Οὐ, “1 δὴν μα νγὰ5 αἰθροβξεά ἴίο Ἰοοῖς ἀονγῃ Ὡροὴ Ἰδαγηϊηρ δηα βἰμανγ 
ἴΏ ΤΟΙ ΠΟΘ ΠΡΟΠ ἢἰ5 οὐ πϑίθ81 Δ Ό]ΠΠ1γ, Ὧ6 {τ]θα ἰο Ἰθϑβοι Ὠἰτῃ {παΐ ἰἰ 15 Ταϑί 
186 ΒΙΡΉΪγ-οἸ θα πδίαγα νν]οἢ δίδηᾶβ, εἴς, 588 Ναυη, οἕ. οἷΖζ, ᾿, 307. 

8 (ἢ, Ατϑίοι, 287. «1. ἴχ. τ; απᾶ Αἤρριζέγ, Ἰϊ. τα. 
1 ΟΥ, ““δηᾷ {Π6 5816 ΠΊΘἢ ΤΏΔΥ 66 5ΠΥ Ὀθοοτὴβ 8 τηϑϑίου ν Πα ΐη οὗἁἩ [ῃς6 ποσί 

Δ ΠΡΈΓΟΙΙ5 βοσί. ἢ ᾿ 
ὅσ. Κύμηθν σα ζρο. αἴΐο ΕῪ. Ἡδαδπη οἵ. ΡΙαί. Ογέζο, 44 Ε, 47122. 

γρέη. 375 Ἑ; ἀξ. νἱ. 49οτ Ἑ; Οογρ, 526 Α ; Φοζζέ, 303 Δ. 
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οἵ τίομθ5 [δαΐ ἢ6 σοποθίνεβ ὨΪ 1561 ἀἸβρεηβθα [τομὴ ΔΩ [αγΓ ΠΟΥ 
ηρ64 οὗ βδἀμοδίίοη---σ'πο 6. ἰἴ 15. ““ἸΠΟΠΘΥ͂ πιαῖκθ5 {πΠ6 τηδη," δηά 
ἢ15 γγθϑ ἢ νν111 ΔΙΏΡΙΚ ϑαυῆοθ Ὠΐτη ἴο ΟΔΙΤῪ οὐἦ 15 ἀβϑῖγεβ δῃα 
ἴο ψίη Βοποῖτα ΠῸΠιὶ δαπηϊτηρ δυτηδηϊγ.: ϑοοίαίθα νου] 
ὈΤηρ ΘΒ ΟἢὮ ΡΕΟΡΙΘ ἴο [Π6ῚΓ 56ῆ865 Ὀγ ροϊηθηρ ουὐΐ (Π6 [ΟἹΪΥ οἵ 
ΒΌΡΡοϑιηρ' ἰδὲ ψιῃουὺί ᾿πϑίσαοοῃ 10 γγὰ5 ΡΟΘΘΙΌ]6 ἴο αταν [ῃ6 
Π|ὴ6 οἵ ἀπδπητοδίίοη 5 θοίψεθη ψμδὶ 15 ρϑίηἝα] δηᾶ ψΠδΐ 15 
ἢυγία] τη σοπατιοΐ ; δηα [6 Γυσῖμου [ΟΠ οἵ σαρροβίηρ ἰδδΐ, 
δρατί ἴτοτὰ 500 ἢ αΙβου τ ηϑοη, ἃ τη σου] ΠΘΙΡ Βιμηβθι ὉΥ 
τηθδη5 οἵ ψϑα] ἢ δίοπα ἴο ψαΐθνου 6 {Πκοα οὐ Βηά [6 ραίῃ 
οἵ Ἔχρβαϊθηου ρἱαίη Ὀδίοτα ἢϊπη; δηᾶ ψὰβ ἴ πο {86 νϑυϊθϑί 
ΒΡ οἱ ἴο Βθρροβα μα, ψιμου (86 ρόνει οἵ Ἰαδουτίηρ 
ῬΙΓΟΠίδοΙν, ἃ τῆδῃ οδῃ οἰἴμο 6. ἀοίηρ 0641] οΟΓΥ Ὀ6 12 ΔΩΥ͂ 
βουί οἵ ΨΥ 5 ΠΟΙ Θη γ δαι!ρρεα ἴοσγ {πΠ6 διε οἵ 18 }Ὁ δηά. 
ἀρδῖη, [8 νεθϑί ΒΡ ΙΟΙΥ ἴο βαρροβθ ἰμαΐ ὈΥ͂ τηϑῦα θα] ῃ 
σους {τὰ Κηοπθᾶρα 1 γὰ5 ῬοΟβϑι 16. εἰζῃοσ ἴο ρυσζοῆαβα ἃ 
τοριυςδίοη ἴῸΓ δούηθ Ἐχοθιίθηςσθ, οὐ ΜΙ Ποὰΐ σας ταραίϊδίοη ἴο 
βαΐῃ ἀἰδιποίοῃ 8π4 σα] τ γ ὃ 

11.--ΟΥ ἴο σοιηα ἴο ἃ {ῃιτὰ Κιη6---ῃθ ο]α55. οὗ ρβορὶβ ψῆο 
ΔΘ Ῥϑιβαδαθα [ῃδΐ ἴΠῈΥ ἤανα τεοοινεά [η6 Ὀεϑί βἀποδίίοη, δηά Ὁ 
86 Ῥτοπά οἵ {πεῖν ψιβάοχη : Ὧῖ5 τηϑηηεῖ οὗ ἀδα]ηρ ἢ [Π6561 
11 ΠΟῪ ἀἰΘβουθ6. 

Ἐπ γάδπηιβ ὃ “(6 Ὀεδαθ 1] ἢ Βαα (Θοογαίθϑ νγὰϑ ρίνθῃ ἴος 
πηἀογβίβη 4) οο]]θοἰθα ἃ ἰατρα ΠΌγαγΥ, σοηϑιβηρ οὐ 1ῃ6 τηοβὲ 
σαἰε γαῖα ροοϑῖβ δῃηα ρΡῃΠ]οβορῆθιβ,, ΌὉΥ ΠΕΡ οἵ νοῦ ἢΘ 
ΔΙγθδαν ὈΘΙΙΘνβα Ὠϊτη56 1 ἰο 6 τόσα ἰμ8ῃ ἃ τηδίςῃ ἴοσ ἢἰ5 
βοῦν 1ῃ ]Βάοιη, δηα πη 664 τηϊρηΐ ῬΥΘΘΘΠΠΥ ὄχρεοῖ ἴο οαί- 
ἴορ {μϑῖ 811 1ῃ σαρϑοῖγ οἵ βρβεεοῦ δηά δοιϊίοηῃ δ Αἱ ἢγβί, 85 
ϑοοζδίθθ. Ὠοίβα, ἴῃ6 γοιηρ τηδῃ ΟΥ̓ ΤΕΔΘ0ὴ οἱ δ5 γοιίῃ Βδά 

1 ΟΥ̓́ ““δῃᾷ ἰο Ὀ6 Βοπουζοά ὈΥ͂ ταδηκίηα,᾽ 
2 ΟτΥ, ““ἰδαῖ ψιίμουϊ ἰδαγπίηρ [ἢς ἀἰδεϊποίίοη ἰὰ νγα5. Ῥοβϑίθ]β ἴο ἀἰβιϊηρτ 5} 

Ῥοίννθθῃ,᾽᾿ εἴς, 

8. Ἐπ γάσχημ5, [8 5οη οὗ ΤΠ) οοῖθβ, ρεῦμαρθ. ὅ66 ΡΪϑί. 77,22. 222 Β, 8η4 

Τονεῖὶ αὦ ἐοε.; (ορεί, )ζοϑοῤ. Χίο7ι. 5.Ὁ. ; Κζ, 706], οὔ. οἷζ. Ὁ. 372 ἴο]]. ἘῸΣ 
τὸν καλόν οἵ. Τλαδάγ. 278 Ἐ, ““Ἰδοογαΐῖεβ 86 ἔβδισ. ἡ ΕῸΓ [6 ψΒΟΙΪῈ ομαρίεγ 
οἵ, ΡΙαί, Αο. 0; 2),5ε. 2το Ἐ. 886 ἀρονβ, 2ζοφε 1, 11. 289; ατοίβ, “ίαζο, 1. ςἢ. 

Σ, 2455172, ͵ 
4 ΤᾺ ϊ. ““βορῃϊδίβ.᾿᾿ ὅ8ε8. ατοίβ, 27. Ο. νἱῖῇ, Ρ. 48ο, ῃοίβ, ἘΕῸζγ ρτίναϊβ 

ΠΠΡτασῖε5 586 Βεοῖκοσ, ὥζαγ, Ρ. 272 ἴο]]. (Επρ. {τ.). ᾿ 
ὅ 566 ὙἼ͵ΘΏ. νοὶ]. 1., ΘΙΚΘίΟἢ, ΡΡ. οχχυῇ. οχχχνὶ. ; Φίῥαγεᾷ, ἰ. 24; Φνγοῤ. 

Ν. ν. 46. 
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ποῖ δ5 γεί δεῖ ἰοοῦ ἴὶῃ π6 αρογὰ,} Ὀπὲ 1 6 μαά δηγίμίηρ 
ἴο ἰτδηϑαοῖ, ἢ15 ἤδθιΐ ψὰθ ἴο 8δθαΐ ὨΪΠ56 1 ἢ ἃ ϑδααϊοις 
500 δαίᾷ Ὁγ. ΑἊΔοσουάιϊηρὶν ἴο [ἢ15 ϑδ1ὴ6 58α]6 15. 5800 
Θοοίαῖθθ Ὀαΐοοϊ ὨΙτη56 1 ἢ ϑοηθ οἵ ἴποϑα ῆο ψεῖρ ἢ 
ἢ. Αμπα βτιού {π6 συθδοη ψὰβ δίαιτα ΌὈΥ ϑοπθ οὔδ: 
“Ὑ7Ὰ5 10 [Ὠτουρ σοηβοσάηρ ΠΏ [86 156,2 ΟΥ̓ΟΥ͂ 815 ονῃ τη- 
αἰ ἀ6α ἰα]οηΐ, [αὐ ΤΠοιϊϑίοοθϑ οδηηθ 50 ἴο 500 8585 815 [6]]1ονν- 
οἰ Ζρηβ [μαὶ θη {π6 βεύνιςθβ οἵ ἃ σαρϑῦϊα τηδῃ ψοῦα ἡθρᾶρά 
[ῃΠ6 εγεβ οἵ τ1ῃῇῃ8 ψῇοθ σοι ΠΥ ἸΠΘΌΠΠΟΙνΟΙΥ ταγηθα ἴο 
ἢϊπη ̓ δϑοοζαῖθθ, ψίθ ἃ υἱὸν ἴο ϑπηρ ὃ ἘΠ Πγ θη 5, 
ΔΗΒΜΘΙΘΑ : ΤὭΏΘΓΘ γὰ8 σου ΔΙ ΪΥ 8 ἸΠΡΘΠΌΟΙΙ5. ΒΙΠΊΡΙΟΙ 1 {6 
Ὀ6Ι16Γ [δ ΞῸΡΘΓΙΟΓΙΓΥ ἴῃ ατίβ οἵ σοτηρδγαίνοιν {|{|6 ψόουίῃ σου] 
ΟὨΪΥ Ὅς αἰϊαϊηθα ὈΥ αἱά οἵ συδῆθα ἰθϑομοῖβ,. θαΐ ἰπαὶ [ἢ 6 
Ιοδάθυθῃ!ρ οἵ [868 5ἰαΐθ, [ῃ6 τοδί ᾿τηροχγίδηϊ σοησοτη οἱ 41], νγὰβ 
ἀεϑηρα ἴο αἀτοὸρ ἰῃΐο [86 ἰὰρ οἵ δηγθοαν, πο τηδίζεσ ΠΟΙ, 
1|κ6 δὴ δοοϊβηϊΐαὶ ψίη 6} 8]].5 

Οἡ ἃ βυρβεαπθηῦ οσσϑβίοῃ, Ἐπὶ γάθιηβ Ὀδίηρ ῥγθβθηΐ, 
{Πουρ, 85 ψγὰ5 Ὀἰδίη ἴο 566, δοιηθνῃδί αἰβροβεα ἴο ψιῃάγανν 
ἔτοιῃ [ῃ8. ΘΠ αἿΥ σοποοιτθε," ἃ5. ἢ Π6 ψου]α οἤοοβα δηγιΐηρ 
ταῖῃου [μδῃ ΔΡΡϑδῦ ἴο δάμηϊσα ϑοοζϑίαθ οῇ [ῃ6 βοοῖξ οἵ ψ]βάομῃ, 
[ῃΞ Ἰατίοι τηϑᾶδ {Π6 [ο] ον ηρ Το λ δ 5. 

δός. 1 15. Οἶθαῦ του 15 σδίοτ Δ ΥΥ ὈαΓϑα 5, 15 10 Ποῖ, 5178, 
[Πδ΄ θη οὐὖὐ ΠἸεηα Ἐπ γάθηγις ὨΘΙΘ 15 οἵ [11] ἀρθ, δηᾶ [6 
-ϑίδίθ ργοροιηαβ ΒΟ 6 “ΠΙΘΘΊΠΟΙ ἴοΥ βο  Π!]10η, 6 Μ1] ηοίὶ Δ βίδ!η 
το οἤδπηρ [η6 Ὀδηδῆΐ οἵ 15 δάνϊοα δ Οπ6 σδῃ 1π]ΔρΊη6 [6 
ΡῬΙΘΥ δχογάϊατη ἴο 15. ῬδιΠδιη ἴα Εν ΘΡΘΘΟθμ6 5 ΜΏ]Οἢ, [ἢ ὮΙ5 
ΔΏΧΙ οἰγ ποί ἰο Ὀ6 [Πουρῃΐ ἴο ἢδνα ἰθαγηΐ δηγίϊηρ᾽ ΤΟτη ΔΎΟ, 
ἢ6 Πᾶβ τοδᾶγν ἔογ [Π6 οσοδβδίοῃθ (ΟἸθδ ν δἱ [16 οὐδεὶς ἢ6 ψ1}} 
ἀοΙ νου ὨΠΏ561 ἰὰπ5: “ΜΘ οἵ Αἴμθηβ, 1 ἤᾶνθ ὩΘνΟΥ δἵ 
ΔΗΥ͂ [6 Ιθατηΐ δηγίῃΐϊηρ ΠῸΠῚ ΔΗΥΡΟΩΥ; ἢογ, 1 1 Πᾶνε 
ΟΥ̓́ Ὠεαιὰ οἵ Δ οὔθ δ5 Ὀδίηρ δὴ 8016 5ἰδϊεθιηδῃ, Μ06]]} 

1 566 ἀῆονβϑ, {Π1. νἱ. τ, Ρ. οϑ; ϑοῃῃβία, οὗ, Ἰβοοῦ, Ζγεοῤ. τ40 Ο. 
2. Οἱ, ϑορῇ. ἔ". τῶ, σοφοὶ τύραννοι τῶν σοφῶν ξυνουσίᾳ. 
85. Τ, δῃά 5. οὗ ΡΙαῖ. 2γ85. 2235 ; 3.62. 329 Β: “Δ ΝΊϑΒηρ ἴο ἄταν ἰπὶ 

ουἵ," 
4 (ἔ, ΡΙαϊ. Α41.. 1. ττϑ8 Ο: “Απᾶ Ῥϑιίοῖθα 15. βαϊᾷ ἤοῖ ἰο αν ροῖ δἴ5 

ψ]ϑάοχῃ ὈΥ 186 ἸΙρῃϊ οὗ παΐασο, θαΐ ἴο αν αϑϑοοίδίθα ψΊὮ βθνογαὶ οἱ 16 ΡΏ11ο- 
ΒΟΡΠΟΥβ ̓̓  (Τονεί). 5 συνεδρίας, ““ἴῃς σοσηο]].᾿᾽ 

δ ΟΥ, “188 ρῥγείίν Ὄχογάϊθῃη., .. ΠΟΝ ἴῃ σουγβα οὗ οοϊμροβιίίοη, δ 
ταῦβὲ δἱ 411 μαζαγᾶβ δνοϊα 186 βυβριοίοη οὗ ἢδνίηρ ῥἱοϊοα πρΡ' ΔΩΥ οὐ} οὗ 
ἸθαγηϊηΡ᾽ ἔγοπλ ΘΏΥΡΟΟΥ ; ΠΟΥ͂ οδῃ 6 ΠΕΡ {πογαίοσα Ῥθριηϊηρ ἢΪ5 ΘΡΘΘο (δ 5 Ρ᾿ 
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γειά ἴἢ βρεθοῦ δηᾷᾶ σαρϑΌ]6 οἵ δοίϊοῃ,. αν 1 βουρῃί ἴο 
ΠΟΘ 8δοῖοθθ ᾿ἰπὶ παϊνιπα}]γ. 1 αν οὶ 50 ΠΟ δ5 
Ὀδθη δ΄ ρϑίῃβ ἴο ργονιθβ ζγ56} ἢ ᾧ'᾽ [Θδοθο  ΠῸΠ] διηοηρδίὶ 
ἴῇῆοξα γῆο πᾶνε Κηονίθᾶρα;: Σ ΟὨ [Π6 σοπίγαιγ, 1 Πᾶνα 
ῬΟΙΒΙϑίθΠν ἀνοιϊαθά, 1 ΜΠ1 οὶ 580ὺ ἰθαγηϊηρ το οἰἴδεῖβ, 
ας (86 θυ [αἰμίθοί ϑαθριοίοη οἵ 50 ἄοϊπρ. Ἡονδγεῖ, δηγ- 
τὨϊηρ -[Πδΐ οσσυγ5 ἴο Τὴη6 ΟΥ̓ [86 ἸΙρῃΐ οἵ παίαγα 1 50.411] Ὀδ οἱδά 
ἴο ρίδοβ δἱ γοιτ ἀϊδθροϑαὶ.". .. ον δρριορηδία 2 σψουἹά 
ΒΌΘΝ ἃ ρῥγείδοβ βουιηα οἡ [6 [105 οἵ ΔὴΥ οὔμϑα βϑεεκίῃρ, 58, {Π6 
οἴἶοες οὗ 5ἰαίε ρῃγϑιοίδη," νουἹᾶ 1 πο ἢ Ετον δάνδηξαρ οι! 
ἢδ τηϊρῃΐ Ὀερη 8 δαϊάγεθο ΟἹ {ἢΠ15 ψ1|56: “Μξεη οὐ Αἰῆφηβ, 1 
αν ΠΕυΘΥ θαγηΐ (68 αὐτί οἵ ἢβδ]ηρ ὈΥ ΠΕ6ΙΡ οἵ δηγθοάγν, ποῦ 
αν 1 βοιρῃΐ ἴο ριον β τγϑ6 1 ὙΠ ΔΩΥ ἰδδοθοῦ διηοηρ; 
τηθάϊοα] θη. [παθδ6ά, ἴο Ρυΐ 1 Ὀτοῆγ, 1 να Ὀδθδη δνθῦ οἡ 
ΤΩΥ͂ Ια ποῖ ΟὨΪΥῪ ἀρϑιηϑί ἰδατηϊηρ ΔηγΙηρ [τότ [86 Ῥγοίθβϑί οη, 
Ὀυΐ ἀραϊηϑύ [ῃ6 νεῦν Ὠοϊοῃ οὗ δανίηρ οὐο ϑυπα!θα τηθαϊοίῃς δ 
411. Τί, Ὠονάνοῦ, γοῖι ΜΠ] Ὀ6 50 ροοά 85 ἴο σοῃίθυ οὰ τὴ8 [815 
Ῥοϑβί, 1 Ῥγοιηῖθθ 1 Ψ1] ὅἄο τὴῦ Ὀεϑὲ ἴο δοααίγα 5161] ὉΚ Ἔχροι- 
ΤΑΘΠΠΩΡ ΟἹ ΥΟΌΪ ῬΕΙΒΟη5.) ἘΕΘΙΥ͂ ΟΩ6 ργββϑεπί ἰδιρη θα αἱ {π68 
οχούάπιῃ (Πα [Π6γ6 {π6 πιδίξεγ ἀτγορρεά). 

Ῥγαϑθηῦν, ἤθη 10 ὈΘοδηη8 ἀρραγθηΐ {πα Ἐπ γάθσμλιβ μδά 
σοί 50 αι [πδ΄ ἢθ γγὰβ ἀἸβροββα ἴο ρᾷὺ δἰζεποη ἰο νι μα 85 
5814, Τούρ Ὧ6 νγὰβ 5111] δ ραϊῃβ ἢοΐ ἴο αἰΐζευ ἃ βοιηα ὨΙΠΊ561, 
85 1 ἨὨ6 Ὠορθᾶ ὈΥ 51|6η66 ἴο αἰΐζδοῦ ἴο ὨΪΤη561 οιὴξ τεραϊδΈοη 
ἴον ϑαρϑοῖίγ, ϑοοίδίθβ, ψιβῃϊηρ ἴο οὐὑτ Ὠῖη οὗ (δαὶ ἀοίδοί, 
ΡῬτιοσββαβά. 

͵ϑοΩ. 15. 10 ποῖ ϑυγρτϑίηρ [δα ῬΘΟΡΙΘ δηχίουϑ ἴο θα ἴο 
Ὀίαν [ῃ8 μαῖρ οἵ [ἢ ἢᾳπίθ, οἵ ἴο τίάθ, οὐ ἴο Ὀδοοῖια ρτοβοϊθηῦ 
ἴῃ ΔΗΥ͂ {|6 Δοσοιηρ ]5ῃτηθηΐ, Δα οί σοπίθηϊ ἴο ΟΥΚ πηγϑηη!- 
ὈΏΡῚΥ ἢ Ῥτγαΐθ ΟΥ̓ ἰποιηβοῖνεβ δ μδίθυου 10 15 ἴῃ ΒΟ {ΠΟΥ͂ 
ἄξϑισα ἰο Ἔχοαὶ, Ὀὰΐ {π6ὺ τησβῦ δύ δὲ (6 ἔδει οἵ [6 Ὀδϑί- 
Θϑίβοιηδα βδοῆθίβ, ἀοίηρ᾽ 411 [Π]ηρ5 δηα δηάπτηρ 411 [Π]ηρ5 [ῸΓ 
[88 5816 οἵ [Ὁ] οσηρ [Π6 Ἰπᾶάρτηθηΐς οὐ ἴῃοϑα [θδοθοιβ 1ῃ Ἔνεῖγ- 
[Π]ηρ, 85 ἸΠΟῸΡ ἴδ Υ ἐμϑιηβαῖνοθ σου] πο οἴου ]56 ὈΘΟΟΙ6 

1 Οτ, ““βοϊδηιῆς ὄχρογίβ. 
5.ΑΔ “Ταυβὶ 85 1 ομβ ββεϊκίηρ (Π8 οἶος οἵ κίαϊβ ρῃγϑίοίϊδῃ γε ἰο Ῥερίῃ 

ΨΙΏ ἃ {πὸ Ἔχοτάϊστῃ, " ἁρμόσειετε ““ἴ ψουα θ6 οοῃϑίβίθης (ἢ δὶ Βᾶ5 
ΘΌΠΘ Ὀείοσε). ᾿ ἷ 

8. Βοβηδίάον οἵ, ῬΙαΐ. δατυς, ἵν. 720 Α; Οογρ. 456 Α; 8ηᾶ ἴογ ““1π6 ρβυίϑῃ 
ἀοοίοτ,᾽᾿ Φοῖζέ. 2ποὸ Δ; Ατὶϑί, «ἤν. τοϑο, 
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ἴατιοιβ ; ΏΘΓΘαβ, δηγοηρ [Πο56 ὙΏΟ δϑρίτα ἴο Ὀθοοῖὴβ διίηθηΐ 
ΡΟΙΠΠΙΟΔΙΥ 85 ογαΐοῦβ δηᾶ ϑἰαίθθσηθη,  ἰῃθτα δῖ ϑοῆθ ΜΏῺΟ 
οδηηοί 566 ΜὮΥ ἴδ ὺ σῃουα ποῖ 6 δΌ]6 ἴο ἄο 411 [πδΐ ρο 685 
᾿ΑΘΙ,4η6, δ΄ δι πο η 5 ΠΟΙ͂ΘΘ, ὈΥ͂ Ἰ5ΡΙΓΔΙΟΩ 85 10 οΎθ, ψι που 
ΔΗΥ͂ ΡΓΘΙΠΠΙΠΔΥῪ ῬΔΙη 5 ΟΥ̓ΡΙΘΡαγαοη μδίθϑοθνεγυ  Απηά γαῖ τὸ 
ΜΟΙ Ϊα ΔΡΡΘΔΥ [πῇ [6 Ἰαϊζου σοημοθτηϑ τησϑὺ Ὀ6 ποτα απ ΠΠσα]} οἵ 
ΘΟΒιδναηθηΐ δὴ [Π6 ΓΟΥΙΏΘΙ, 1 ῬΓΟΡΟΥΠΟΙ ἃ5. [Π6ΓῸ ΔΥῸ ΤΟΙ 
σοιηροϑίϊτίοτϑ ἴῃ ἴὴ6 Π614 θαΐ ἔθου το τοδοῦ {π6 ροδ] οὗ {πεν 
ΘΙ ὈΙΙΟΏ, ΜΏΙΟΝ 15 85 ΠΟ ἢ δἃ5. ἴοὸ 580 ἰμδΐ ἃ τῇοτα ϑυβίαϊ θά 
οἤοτί οἵ δἰζθηςοη 15 ἡβθαδα οἡ {π6 ρατί οἵ ἴῃοϑα ψῆο δ ρδτκ 

ὉΡΟΩ [Π6 568 οἵ ΡΟ] ο5 [8 15 οἰβονοσα οδ]] δα [Ὸγ.Ψ 
ΘΌΘΙ σοῦ τὴ6 ἴορίοθ οὐ ΜΆΘΟΙ ϑοοζαῖθθ ὰθ οηΐ τῇ [ἢ 6 

ΘΑΙΥ ἄαγὲ οἵ {61 αϑϑοοιδίίοη ἰὸ αΠ]αία ἴθ {π6 πϑαῆηρ οὗ 
Ἐ  γάθιηϊιβ ; Ὀὰὺ ΘΗ [ῃ6 ῬὨΙΟΘΟΡΏΕΥ ρετγοαινβα (μᾶΐ [6 
γοῦτ ἢ πο ΟὨἹΥ σου]α ἰοϊαγαίθ [π6 {πτη5 οἵ [Π6 ἀἀΙἰβα 55 ἢ ΤΟΓΘ 
Τα Πἶν Ὀυΐ γὰ5 ΠΟΥ͂ ὈδΟΟΠΊΘ ἃ βοιηθνπμαί δαροι ἰβίθμθυ, Π6 
θη ἴο τῃ68 58 Δα ]6γ᾽5 500 δίοῃβ," δηά ψ ἤθη Ἐπ γάθγηιιβ ἃ 8 
ϑϑαιεα ΟΥ̓ ἢϊ5 5146 [Π6 ξο]ονίηρ σοηνογβαίοῃ τοοΐς ρΪδοα. 

(δος. ῬΥΔΥ͂ [61] τη6, Ἐπα γάθυητβ, 15 τὸ γθα!ν ἰταθ δὲ ΡΘΟΡΙῈ 
[611 τη6, {παῖ γοῖι ἤδνα τηδᾶθ 8 ἰαῦρθ οοϊ]δούοῃ οἵ [ῃ6 ψυ!ηρϑβ 
οἵ “1Π6 νγ1586,᾽ δ5 [6 Ὁ δῖα οδἹδᾶ» 

Ἐπ γάθηγιϑ δησετθά : Οἰμπΐα {ππ6, Θοογϑίθο, αηα 1 τηθδη 
ἴο δὸ οἢ οοἸἸθοίϊηρ ἀπ] 1 Ῥοβ5685 411 (ῆ6. ὈοοΟΚϑ 1 σδῃ ροβϑιθῖν 
Ια ΠοΙα οἵ 

͵δοῦ. ΒΥῪ Ηδια! 4 1 δάτπίτε γοῖ [ῸΓ ΜΒ ΐηρ ἴο ρόϑθ6585 
{ΘΔΘΊΓ65. οἵ ψιβάοιῃ ταῖμαῦ ἴδῃ οἵ ροϊά δηᾶ 5ινοσ, ψΏΙΟἢ 
ϑῆονγβ ἰδ γοῖι ἄο ῃποὶ δ να ροἹα δηά 5Π|νοὸγ ἰο Ὀ6 [Π6 πιϑδηβ 
οὗ τηδκίηρ τθὴ Ὀοίζου, Ὀαΐ μα΄ (ῃς6 [πουρῇῃϊς ὅ οἵ [Π6 ψίδβ6 δίοῃθ 
ΘΏΓΤΙΟὮ ΜΙ νιγ6 ΓΠΕΙΓ ῬΟσϑΘβ5 005. 

Απά Ἐπ ηγάσηητϑ νγἃ5 ρ᾽δα θη 6 μϑαγά δῖ βϑδγίηρ, [ῸΥ] 
{πουρῃῦ δ ἴο διπιβοῖῖ, “ΤῊ [ῃ6 ογθϑ οἵ ϑοοιαίθϑ 1 δῖ οὐ {ῃ6 
ΠΙΡῊ τοδᾶ ἴο {ῃ6 δοφυϊϑιοῃ οὗ ψίβάοιῃ." Βαΐ τῆς Ἰδίζου, 
Ῥοιοθίνίηρ ἢϊῃ ἴο 6 ὈΙθαϑθά σι ἢ ῃ6 ῥγαῖθα, σοηεϊπιοά. 

1 ΟΥ, τόσα 11ἰ, ““Ῥονεγα! ἴῃ ΘΡΕΘΟἢ δηᾷ δοιΐοῃ ψὶτῖη τῃ6 ϑρῃδῖε οὗ 
ῬΟΙΠἰο5.᾿; 

2. ΤῺ σιοβίοῃ δυῖϑοϑ : ΠΟΥ [Δ 15 [Π6 σοηνεγϑαίίοῃ Ὠἰβίουίςδὶ οὐ ἱπιαιρί ΠΑΥῪ Ὁ 
δ Οτ, ““ἢανα οο!θοίθα φανεῖ ψΟΥ5 οἵ ΟἿἹ οἷαβϑίοδι δαίϊμοτα δηάᾶ 

[546 15} 5.61 ἐ- ΜῊΝ 
4 8566 δῇονςε, 1. ν. κ, Ῥ. 321. 
5. Τῆς, ““φῃουηθ5," πιαχίτης, σοη ρηηίζαε. ΟἿ, Ατὶϑίοι. ζφ, 1, ὡτ. 
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ο ϑοε. Αηά ψῆδὲ 15 1 ἴῃ ΜΘ γοι θϑῖτα ἴο αχοοὶ, Ἐπιῃγ- 
ἄδημιβ, [μι γοι οοἸ]Θοῦ ὈοοκϑΡ , 

Απᾶ ἤθη Ἐπ γαδηητβ ᾿γ8ἃ5 5116 ηΐ, σοηβιθηρ δὶ ΔΏΒΥΘΙ 
ἢ6 58ου]4 τηδῖκθ, ϑοογδίθς δα θά : ῬΟβϑιθ!ν γοῦ νηΐ ἴο δ ἃ 
στβαῖ ἀοοίογυῬΡ ΝΥ, [π6 ργεβορίοηβ ἱ οὗ {πΠ6 Ῥῃδγιηδοοροσία 
ψγΟΙ]α ἴοστη ἃ ῥΎοιΥ ἰαῦρα ΠΙΌΓΑΥῪ ΟΥ̓ ΤΠΘυΊβΕΪν 65. 

Νο ᾿ἰπάθεά, ποῖ 1! (δηϑνεγεαᾶ Ἐλυ ἀθηλ5). 
δός. ΤΏΘη 4ο γοι ψιθ ἴο Ὀ6 δὴ διοῃιίθοι ἢῷ ὍΤμδῖ ἴοο 

1 Ρ 1165 ἃ τηδῃ οἵ ψ6]1-ϑἰοτθα τὶ δηᾶ Ἰπάρτηθηί.2 
1 ἢανγα ἢοῸ 500 ἢ διμθιοη (Π6 ταρ]164). 
δος, ὟΕΙ1, ἄο γου πὶδῇ ἴο Ὀ6 ἃ τηδἰμεπηγδίϊοίδη, {6 

ΤὨδοάοτγαμβ ἢ 
τς Ἀμί. Νο, ποῪ γεῖ ἃ τηδι μαι δ οἰ 8ῃ. 

δος. ΤΉΏΘΩ ἄο γοῖ ΜΊΒΏ ἴο Ὀ6 δῇ Δϑ ΓΟ ΠΟΙΊΘΥ ἢ ἢ οὐ (85 [ῃ8 
γοῦτἢ 5ἰρηϊῆθα ἀἀἸββθηῖ) ῬΟΒΒΙΟΙΥ ἃ τῃδρϑοάϊϑι ἢ ὅ (Ὠ8. δϑικβά), 
ἔου 1 δίῃ ἰο]ά γοῖ βαγα [ῃ6 δησγε ουκ5 οἵ ἩΟΠΊΘΓ 1 ὙΟῸΓ 
Ῥοβϑθβϑϑιοῃ. 

ΝαΥ, (οά ἕογοϊά  ποί 1! (εὐδου!αιεα [ῃ8 γουϊ). ἘΠΔρΡ- 
ϑοαιδίβ ἢᾶνα ἃ ὙΕΙῪ οχϑοὶ δοαπδίηίδηοα ΜΠ δρίς ροθίσυ, 1 
Κηον,, οὗ οουτῖ86 ; Ὀαΐ ΠΟΥ ἅτ ετηρίγ-ραϊβα ογϑαΐπσγαθ ΘΠΟΌΡἢ 
{μειηβδινεβ. 

Αἱ Ιαϑὲ ϑοοδίθϑ 581 : (δὴ 1{ "6, Ἐπ γάθιημβ, [δὲ γοῦ ΔῈ 
8 Δδρίσαηΐ ἴο {μᾶΐ ϑχοθ]θησα {Ὠτοπρἢ ΜΏΙΟΝ τηθ ὈΘΟΟΙΠῚΒ 
ἰδιθϑθῃ 8η4 δατηϊη]ϑίγαίοιβ δὲ ἴο τ]θ ἀπά δρὶ ἴο Ὀεπϑῆϊ ὃ 
[Π6 ταϑί οἵ [η6 ψου]Ἱα δηα {μϑιηβθῖίνθδ "Ὁ 

85 (τβρ!84 Π6), {παῖ 15 [ῃ8 βχοβιίθηοα 1 ἀββίγε---θογοπά 
ΤῊ ΘΔΒΊΓΘ. 

Ὅρομ τ΄ ψογά (5:4 ϑοοῖδίθβθ), [θη γοῦ Πᾶνα ἱπᾶβθά 
βαθοίθα δ5 {π6 οδ]εοϊ οἵ γοῦυγ διῃθι!οη [ἢ6 ποθ]δβί οὗ γιγίιθϑ 
Δα [Π6 ρστϑαϊθδίὶ οὐ [8 δτίϑ, ἴοσυ [15 15 [106 Ῥγόρου οἱ Κίηρϑβ, 
ΔΗ 15 ΘΠ Π6 4 “τογδ]"; θα (ΠΏ6 σομΠππ|64) Πᾶνα γου σοη51θγθα 

1 συγγράμματα, ΟΥ̓“ τηραϊοδ] ἰγθαιῖβθβ. "ἡ 566 Ατϊβίοι. ᾿7ά. χ. 9, 21. 
2 Οἵ, ““Τὸ 6 (δῖ ᾿τΡ|165 ἃ σοῃϑι ἄθγα ΌὉ]6 βδίοσα οὗ ν611-ὑῬϑοῖκβεα νυ ϑάοχῃ, ̓  
8. ΟΥΓ Ογζγεπο (οἴ, ΡΙαὶ. ΖΖεαεξ,) ἰααραι Ραῖο. Ῥίορ. 1ιδοτί. 11. 8, 19. 
4 ΑΓ, Ῥεῖον, ΓΝ. νἱϊ. 4, Ρ. 176. 
ὅδ᾽ 366 Ῥεΐον, ϑγφῃ. 111. 6, Ρ. 307 ; Ρίδῖ, 70Ά. 
6 δϑ6ᾳ Τοψείί, ῥζαξζο, '. 289 ; ατοίθ, “ζαΐο, ἴ. 455. : 
7 ΟΥ, “816 5'ΆΡΙΥ Ῥογῖδοί ἴῃ [86 ατί οὗ στϑοϊηρ Ἔρῖς ροδίγυ, πὶ ἀτὰ δρί ἴο 

Ὀ6 [16 νογθϑί δἰ ρθίοῃβ {που βοῖνθϑ. 
8 Οτ, ““ 5ἰαίθβδιηθῃ, δα δοοῃηοηγίϑίϑ, δηα τυΐοῦθ, δα Ὀθηρίδοϊζογο οἱ [06 τοοῖ 

οἵ [6 ψοι]α δηῃᾶ {Πϑιηβοῖνεβ, " 

3 
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ΜΏΘΙΠΘΙ 1 15 ῬΟΒΒΙΌΪΘ ἴο ΘΧΟΘΙ 1ῃ ΤΠ 656 τηδίζοιβ σου Ὀοδίηρ 
7αδὲ δῃά ὑρηρῃιΡ] 

ΞΖ μἰλ. (δ ίδιη]γ 1 ᾶγο, δηᾶ 1 580 1ῃδί σπου Ἰπβίος δηᾶ 
ὈΡΠΡΉΓΉ655 10 15 1 ΡΟΒΒΙΌ16 ἴο Ὀ6 ἃ ροοά οἰΖθεη. 

Νο ἄουδί (τερ!εα ϑοογαίεβ) γος Ὦδνβ Δοσοιη 5η64 [δαΐ 
1η1{18] βίβρ" 

Ἀπ ΐλ. ΝΕ], ϑοοιδίθϑ, 1 της 1 σου] Πο]α τὴν οὐ δρϑιηϑβῖ 
411 σοΠΊΘΙ5 ἃ5 8 ὈΡΙΡὮΪϊ τηδῃ. 

Απά Βαανα Ὀρηρδϊ τηξη (οοπεηπδα ϑοογαίε8) ΤΠ 6ῖγ ἀἸϑιηο- 
ἴγθ δηα Δρρεορταῖθ οῦκ πκ6 {Πο86 οἵ σδυρθῃΐθιθ ΟΥΓ 5Π06- 
ΙΔ ΚΟΥ ἢ 

᾿ιωμΐ. Το Ὀ6 5016 [Π6 } Πᾶνα. 
͵δοΩ. ΑΠπά 158 85 1ῃ68 σδυρθηΐθυ 15 8016 ἴο Ὄχι Ὠ]5 ΨΟΥΚΒ 

Δα ρῥτοάαοίβ, [ῃ6 τρηίθοιβ τηδη 5ῃου]α 6 δ0]6 ἴο θχρουῃά 
Δα σοὺ [ουτἢ ἢ15, ϑῃου]α ἢ6 ποῖ ἢ 

1 566 (τερϑα Ἐπ γάθιηι8) γοὰ τα αἴταία 1 οδηποί ὃχ- 
Ρουηᾷ {6 ψουκβ οὗ τρῃθοιβηθθβ  ὙΝΏΥ, Ὁ]655 τὴ6 ' οἵ σουῦγβ88 
ΤΙ ἕδη, δηά [ῃς ψουῖςβ οὗ πῃτὶρῃθοῦβη 685 ̓ ηἴο [86 ὈδΥρδίη, 51Π08 
ἴθι δῖ ποῖ ἃ ἴδῃ οἵ {ῃδΐ βου ψ ΠΏ] τοϑοῦ οἵ ἐγ δηα ΘδΓ 
ΕΥΘΙΥ ἀἄδΥ. ' 

5841 χα {Π6η (ργοσθεθα ϑοογδίθ8) ψττα [86 Ἰοίζεγ Ἐ οἢ 
[Πϊ5 5146,2 ἀπᾷ οἡ ἰμαΐ 5'4β τῆς Ἰειίευ ὙΚ ; δῃᾷ τ{ἢδη δηγίίηρ 
[δα ἄρρθαῖβ ἴο 015 ἴο Ὀ6 [6 ρτοάᾳοί οἱ τἱρῃθοιβηθθθ ψγ6 Μ1}]} 
Ὀίδοβ ἴο [ὰᾷς Β δοσοπηῖ, δρᾶ δηγίίηρ Μ ΒΙΟὮ ἀΡΡΘδῖβ ἴο Ὀ6 [δ 6 
Ρτοάποις οἵ ψτοηρ- ἀοἴηρ αηπα ᾿Π]]ΌΠΥ ἴο [Π6 δοοουηΐ οἵ ΝΥ ἢ 

ΒΥ 411] τηθδῆβ ἄο 80 (6 δηβνεγαά), 1 γοὰ {Πϊηἰς {παΐ 1 
Διϑϑ1ϑίβ. τηδίίουβ. 

ΑΟΘςοΙαΙΠρΡῚΥ ϑοογαῖθα ἄταν [Π6 οἰ ίε β, 45 6 δα ϑυρρεβίβα, 
Δα σοπαηιθά. ᾿ 

δος. Ζ7,γέγιο ΕΧχιδίβ ΔΙΏΟΠΡ τηθη, ἀο65 11 ποῖ 
μέλ. (ογίδηϊγ. 
Το ψῃϊοἢ 5146 οὗ [6 δοοοιηΐ [6 5181} ψγ ρίδοθ 1 ἢ (ἢ68 

διϑὶς6 4). 

1 ἀπ ΉΝ Ξε ὈΡΓΙΡΉΪ, τρί ΘΟ, 5. " ΕΙΠΕ } ΞΞ- ϑ0οίβ] ὈρΓΙΡ[Π655 Ξε ΓΙΡϊ- 

δουβηδθβ, Ν.Τ. ὙΤὸ αᾳυοίβ ἃ {πἰθηᾶ : “"ἼὩς αὐξεὶς δίκαιος σοΙ Ίη 65 [6 δοίΐνα 
ἄθαδ!ηρ ουἱΐ οὗ [5ἰῖος νυ ῖτἢ [ἢ6 561 γοῆσχῖνε ἰάθα οὗ ργθϑθυνιηρ ᾿αϑιῖο8 1 ΟἿ 
οοπάποί, ΨΒΙΟΏ ἰ5. ννμδῖ νγχὸ τηθϑῃ ὈΥ “" ρΡτΤΙΡὮϊ.᾿ 

2 Τα [εἰσ ΒΕ ((ο βἰαπᾶ ἴον έράέ, διάρλέσοιες, ζ7γέραέ, 7κε52). 
ΤὨε Ιδιίον ἊΝ (ἰο βίδηᾷ ἴοσ γοριρ, ζῦοηγέρλέεοιιδ, ζ771ε52). 
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πμΐ,. ΟἸΘαυν οὐ [6 5146 οἵ ψτοηρ. δηά 1η] 5010 6. 
δός, 72) ,67} ἴοΟ 15 Ποΐ ἸΠΟΟΠΏΠΊΟΩ ἢ 
Ἐπί. ΒΥ Το τηβϑη5. 
δος. ΤῸ ΜΏΙΟΙ 5146 5841] γα ρίδοθ ὠἴεῖ 7 
ΚΕ πίζ. Φορΐ οἸδαυν οὐ [Π6 θ146 οὗ ψτοηρ. 
δα. ὟΝ 611, δηα εὐϊεσαρόζν Ὁ οΥ »ιδολεῦ οἵ δῸν βοτί ἢ 
Ἐπ. δῖ ἴοο. 
δος, ΑΠα [6 φηϑῥαυοηιεηΐ οἵ ἴγβα- οση τηθῃ ἢ 3 
Ἐπί, ΏΠαϊ ἴοο. 
͵ϑθΩ. Δηά χα σδηποῖ Δ]1]ΟΥ ΔΩΥ οὗ ἰῃε656΄ ἴο [16 οὐ [88 Ἀ 

5146 οἵ [6 δοοουηίΐ, ἴο {86 5146 οἵ τιρῃΐ δηᾷ ἰπϑίσα, οϑῃ ψγΕ, 
Ἐπ γάθηλιϑ ἢ 

Ἴς σου] Ὀ6 πηοηϑίτοιιβ (Ὠ6 τῈρ]164). 
͵δόῦ. ΝΟΕΙ͂ ροοά. Βεΐ ϑυρροδίηρ ἃ ᾿δη ίο ὃ εἰθοίβα 

ΘΘΠΘΙΔΙ, Δηα Π6 βισοθθαβ ἴῃ δηβϑίανίηρ δὴ πη͵αδί, ψ]ΟΚΘἝΩ͂, δηά 
ΠΟΒ1116 ϑἰδίθ, αὸ ψα ἴο 580 δαὶ ἢ 15 ἀοϊίηρ ψτοηρ ἢ 

«“Ἔπ. ΒΥ ὯΟ ΤηΘΔΏ5. 
δῶ, 5081] γα πού δάμη [δὲ 6 15 ἀοίηρ ψγμδΐ 15 τίρῃ Ὁ 
“πέλ. ( ΘΥίδ Η]Υ. 
͵δῦῶ. Αρϑίῃ, ΒΌΡΡοβθβα 6 ἀδξοδίνεϑ {π6 ἴοε ψῃ1|6 δἰ γγὰῦ ΜΠ 

[ἡ εἴπ ἩΤ 
Φιΐ. ΤΉΔς πσου]α Ὀκ 41] (δἰγ δηά τὶρῆϊ 8150. 
ιϑϑῦ, ΟΥ̓ 5[6415 δηα Ὀ]Παρθ5 {ΠΕ6ΙΓ ρσγορογίυ ἢ ποι]α ἢ μοὶ Ὀ6 

ἀοίηρ δὶ 15 τίρῃῦῦ 
Ζιΐζ, (ογίδιη!υ ; ἤθη σοὺ Ὀᾶρδὴ 1 {πουρῃΐ γο ΜΈΓ 

᾿τηϊΠ1ηρ' {πΠ6 απο ἴο [Π6 οα86 οἵ [Π|6η65. 
δε. 50 ἤθη βυθυυίηρ ΜΏΙΟἢ ψ͵χὲ βεῖ ἄονῃ οἡ [Π6 5148 οὗ 

γντοηρ Ψ1Π]1 ποὺ μάνα ἴο Ὀ6 ρ͵δορά ἴἰο ῃ6 ογβάϊ οἵ ΕΙρμ 
“πε. ΑΡΡδγθηίν. 
θῶ, ΜΝ ΕΙΥ Μ0Ὲ}1 (6, ἰδὲ τι8 50 ρίδοβ ἔμ; δηα ρ[6456, 6 τι 

ΙΔ ΚΘ ἃ Π6ῚῪ ἀεπηϊ!οη---ἰδὶ 116 1 15 Τρῃΐ ἴο ἄο β ἢ {πηρϑ 
"ἴο ἃ ἴοβ, 1 15 στόοηρ ίο 4ο δῖα ίο ἃ [πΠεηά, ὈπΓ ἴῃ ἀθδ]ηρ 
ΜΠ [ῃη6 Ἰαίίου 1 Ὀδῆονοθ τ ἴο Ὀ6. 85 βίγαιρῃ  ογγδῖα 88 
ῬΟΒΒ1ΌΙ6.5 

1 Ἐρδαάϊηρ τὸ κακουργεῖν (-Ξ τατί, Θία2) ; α2, κλέπτειν, 5ίο0Ό. 
2 Οτ, “τὰς Κἰἀηδρρίηρ' τῆθῃ ἰηΐο βἰανεῦγ." τὸ ἀνδραποδίζεσθαι Ξε 

τοαποίΐοη οὗ ἃ [66 - Ῥοσ τῆϑῃ ἴο ἃ. δίαία οὗ βἴανενγ. ϑίδνεγυ 1(561{ (δουλεία) 
Ῥεΐῃρ τερασαᾶθα 5 10:6 ΠοΟύπη8] οοπαϊοῃ οὗ 8, σοτγίαϊῃ ρογίίοῃ οὗ [πΠ6 παπηθῃ 
τῶοθ δπά ποΐ ἴῃ 1561} ΤΩ ΠΊΟΓΔ]. 

8. ΟτΥ, ““δὴ δβοϊαίεν βιγαιρῃ ουνγαγα σοῦγ56 ἴθ ΠΘΟΘββασγυ. 
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1 φαΐ αϑϑϑθηΐ (βρ] θα Ἐπ Πγ 6 115). 
50. ἴδ 80 βροοά (τεηλαικεα ϑοογαῖεϑ) ; Ὀαΐ 1 ἃ ρθη6τΆ), 

56 ϑηρ Ὧ15 ΤΟΟΡ5. ἀδιηοτ 1566, ογα ἴο ἰηνθηΐ ἃ (816 ἴο [ῃ8 
δἤξος τῃδΐ ταϊηϊογοθηθηΐβ ΕΘ σομηϊηρ, δηα ὈΥ τηθϑῃ5. οὗ 
[Π15 [8156 βἰαίθηηθηΐ σῃου]α τανῖνα ἴῃ 6 οοῦταρα οὗ ἰδ τηξῃ, ἴο. 
ΏΙΟΙ οἵ ἴῃ6 ἔνο δοσοιηΐβ 5141} γα ραος {παΐ δοῖ οἵ δυαα ἢ] 

Οἡ [Π68 5168 οἵ τἱρῃϊ, ἴο τὴγ ποίϊοη (88 τερ]16α). 
δος. ΟΥ̓ ἀρϑίῃη, 1{δ τῆδῃ ομδηοεα ἴο ἢδγνα ἃ 50 11] δΔηα ἴῃ πδοά 

οἵ τηβάϊοϊηθ, ψῃιοἢ [μ6 ΟΠ τοίιβεα ἴο ἰαΐκθ, δηα ϑυρροβίηρ 
[6 [Δἴμου ΌΥ δῃ δοΐ οἵ ἀβοειῖῖ ἴο δατῃ βίου 1 ἀπο [ῃς6 ρτΐ568 
οἵ βοιῃθίβιηρ ϊςβ ἴο δαί, δῃᾶ ὈΥ βϑύνίοα οἵ [μα [16 ἴο γϑϑίουθ 
[πΠ6 ὈΟΥ͂ ἴο Πραϊίῃ, ἰο ψῃϊοῦ δοοοσηΐ 5841} γα δεῖ ἄονῃ {Π15 
[τατπα ἢ ᾿ 

Ἐπί. ΤᾺ τΤὴῦ Ἰπᾶρτηθδηΐ 1 ἴοο βῃοι!α Ὀθ6 ρ]δοβα ἴο [8 
5846 ΘΟσοι, 

92. ὟΝ 61], ΒρΡροϑβίῃρ γοῖι δαᾶνα ἃ [Π|ῈΠα] ἴῃ ἀθρ]ουδθὶν ἰὸν 
ΘὈ105, Δα γοὰ δῖ αἰταϊα Ὧ6 011 τηδῖκα ἀὐναῦ ΙΓ ΒΙγη561[--- 
ΔΟΟΘΟΓΟΙΠΡΊΥ γοῖ! ΤΟΌ Π1π οἵ δ΄5 Κηϊδ οὐ Οἴου 5 ἢ ᾿ηϑσπηθηΐ : 
ἴο ΜΏΙΟΝ 5146 ουρῇῃϊ ψα ἴο δεὺ (ῃ6 με Ὁ 

Ἀπ. ΤῊΪ5 ἴοο τηιδὲ 5ΌΓΕΙ 6. ρῥ]δοδα ἴο {ῃ6 βοοῖθ οὗ 
Πρ ὈΕΒΑν]ΟΌΓ. 

δε. 1 ππαργβίδηα γοι ἴο 580 ἰῃαΐ ἃ ϑἰγδιρ ῃ οὐναυα οουγθ6 
15. ηοΐ 1 ΕΥ̓ΕΙΥ οα86 ἴο 6 Ρυϊβθαεά ἄνθη 1ὴ ἀθδ]ηρ ΜΠ ἔπ πη 5 ἢ 

Ἡδάνεη ἰοτοτα 1! (1[λ6 γουτῃ εχοϊαϊπηθ). Τῇ γοι ψ1]1 811ον 
ΤΏΘ, 1 Το ϑοΙ Πα ΤῊΥ̓ ΓΟΥΓΊΕΙ βδἰδίθσηθηΐς 3 

δος. ΑἸίον γοῦ ! Οἱ σουῦτ86 γοα Π18γ0.----ηγ  ΐηρ᾽ ταῖθου [Πδῃ - 
ΙΔ ΚΘ 8 ἴαϊθα ΘΠ ΤΥ οἡ ΟἿΓ 1515... .. Βαϊ [Π6γ6 15 750 ΔΠΟΙΠΘΥ 
Ροϊηΐ γα οπρῆΐ πού ἴο ἰδανα πηιηνγεϑιραῖεα. Τθὲ πι5 ἰακα [6 
οδ56 οἵ ἀξοδινιηρ ἃ [6 Π6 ἴο Ὧ15 ἀεί τσ πηθηΐῦ ; ΜὨΪΙΟὮ 15 [6 ΤΟΥ 
ΜΙΤΟΏρΡΤα!----ἰο ἀο 50 νοϊπηΐαΠγ οὐ πη! θη ΟΠ Δ]]ν ἢ 

Ἐπ. Ἄδαν, ϑοοιαῖθο, 1 πᾶν οθαϑθα ἴο Ὀδίϊθνα 1 ΤΩ 
ΟΥ̓ ΔΏΒΥΘΙΒ, ἴου 411 ΤῊΥ ΤΟΥΤΏΘΙ Δα ]55ΙΟη5. Δη6 σΟΠΟΘΡ ΟΠ 5 
5661 ἴο Τὴ8 ΟἴπεαΥ ἴῃδη 1 ἢτδί βαρροβεά τθπ.8 511], 11 τπδῦ 
ΠΑΖατα ΟὯδ τηοτθ ορίῃϊοη, [ῃ6 Ἰηϊθηϊομδὶ ἀβοδίνθι, 1 5ῃου]ᾶ 
580, 15 ὝΟΥΒΘ [Δ [ῃ6 Ἰηγοϊπηίΐατν. 

1. Οὗ “27εἰ, ΤᾺ. τ. τὸ (ΤτδΏ5. νοὶ. ἢ, Ὀ. 54); Φ»γοῤ. 1. νἱ. 31. 
2. 5686 δῦονϑ, 1, 11. 44, Ρ. τό (ἀνατίθεμαι). 
δ ΟΥ, “811 ΤῊνγ οὐἱρίηδὶ ροβιιἰοηθ ϑθϑοῖη ἴο ΠΏ8 ΠΟΝ οΟἴμεΥ ἢ8η 1 ἔἢγϑί 

οομοδινεα θηλ" ; ΟΥ, ““Θνθυυτϊηρ 1 Εγδί αϑϑογίθα βθοῖὴβ ΠΟῪ ἰο 6 {κγιϑίθα 
ἰορϑυ-ἴασνν. 
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ϑϑε. ΔΗ 15 1 γοῦτγ ορίηΐοῃ ἰῃδὲ [Π6Γς6 15 ἃ ἴογα δῃηά βοίθῃησθ 
οἵ ΕΙρΡΗΐ δηᾶ Τπ5[166 751 85 {ποτα 15. οὗ δείξει δηᾷᾶ ρυδῃηπηαῦ ἢ Τ 

πη ζ. Δί 15 ΤΥ οΟρίηίοη. 
δός, ΑΠα ΜΏΙΟΝ 5ῃου]α γοα 580 ψγἃ5 ΤΟΙ ἃ τηδη οὗ 1οἰζθβ,2 

-ξ γῇο [ΠΓΘΗΠΟΠΔΙΠΠΥ͂ Τη155Ρ6 115. ΟΥ ΤΉ] 5Υ6Δ 45, ΟΥ ἢ6 ψἘηΟ ἄοεϑ5 
50 ἘΠΟΟΏΒΟΙΟΙΙΒΙΪν ἢ 

Εμΐ. Ἠβ νῆο ἄοθβ 80 1ῃπ[θ ΠΟ Ώ8}1ν, 1 5ῃμοι]ἃ 58γ, 
Ὀφοδῖι58 ἢ οδῃ 5061] ΟΥ τϑδᾶ οουγθοῦν θη θνου Π6 οἤοοβθ5. 

θῶ, ΤΏΘΩη [π6 νοϊπηΐαγυ ΤΩΙΒΘΡΘΙΙΟΥ ΤΥ Ὀ6 8ἃ [εἰ ειεά 
Ῥδβοη, πὲ [Π6 Ἰηνο] ΠΑΥΎ ΟΠ ΘΠΔΘΥ 15 δὴ {Π||οτϑία ἢ 

πμδ. Ἴταθ, 6 ταδὶ θ6. 1 ἀο ποῖ 566 ΠΟΥ͂ ἴο δβοᾶρε Πότ 
{μα σοπο]βίοη. 

ὅσο. Απα ΜὨΙΟἢ οἵ {πε ὕχο Κηονβ τιμαὶ 15 τίρῃξ--- 80 
Ἰη ΘΠ ΟΏΔΙΠΥ 1165 δηα ἀδοείνεβ, Οὐ ἢ6 ΠΟ 1165 δηᾶ ἄδοεῖνες 
ἘΠΟΟΠΒΟΙΟΈΒΙΥ ἢ ὁ 

Κλ, "ΓΘ ᾿πἰθη ΠΏ] δηα σοηβοίοιβ 1187 ΟἸΘΑΙ͂Υ. 
δος, ὟΝΘΙΪ τξη, γουτγ βἰαϊειηδηΐ 15 [Π15: οὐ 1π6 οπα Παπᾶ, 

[88 τῆϑῃ ψπῸὺ 85 ἴῃ6 Κηον]εαᾶρα οἵ Ἰδίϊθυβ 15. τοῦθ [οἰἰογοά 
[Δ ἢ6 Ο Πδ5 ΠῸ 50 Κηον]εάρε ἢ 

Ἐχά. 65. 
θῶ. ΑΠΑ͂, οὐ [6 οἴμευ, Β6 ῆΟ 885 ἰῇς Κηομίθάρα οἵ 

ΜΔ 15 τἱρῆΐ 15 τοῖα τἱρμίθοιιβ ἴῃδὴ δ πὸ ἰδοῖκβ (δαί 
Κηομν]θάρεῦ 

δ πζδ. Τ ΘΌΡΡΟΞΒΘ [1 15, θαὶ ἴον [6 ΠΠ{ οὗ π16 1 οδηποῖ τᾶ κ6 
᾿δδαᾶ οὐ 181} οἵ ΤῊΥ οὐ Δα τ ]551 0.6 

δῦς. ὟΝ 611 (ἸοοΚ δ 10 Π|κα [815).. ϑαρροβε ἃ τὭδῃ ἴο 6 

᾿ μάθησις. καὶ ἐπιστήμη τοῦ δικαίου---ἃ, ἀοοιτίηα απὰᾶ ἃ Κπονηβαρε οἵ τῃςε 
Γαι. 2. ΟΥ, ““τῆοτα ΒΥΔΙΩΤΩΒΙΙΟΔΙ ἢ “1Π6 ὈΘΙΓΕΥ ΡΤΘΙΏΤΉΒΙ ΔΉ. 

8. Οὐ, “Τὴ ἔδοί, 868 Ψῇῆὴο 5'πη5 δρϑίηβί [86 ἸΟΥΒ Οὗ ΡΥΔΙΏΣΩΔΙ ΘΓ ΟΏΔ]}Υ 
Τη8} Ῥ6 ἃ ΒοΟά ϑταηηπιαίαηι ἀηα ἃ πιαῃ οὗ Ἰδίίεσβ, Ῥᾳ ἢ6 ψῆὸ ἄοαβ 50 
Ἰηνο ΠΥ 15 1ΠΠ|Θγαῖα δπα 8 θα ρυδηπηδτίδῃ Ῥ᾽᾿ 

Ἔ ΟΥ, 80ε, Απᾶ ἄοεβϑ. Β6 ψῇῆο 1165 δηά ἀξδοεῖνες. ψι ἰηΐθηϊς Κῆον δὶ ἰδ 
ΤΡ ς ταῖδοῦ {π8ῃ 6 )Ο ἄοθϑ οἰ. οὐ Ῥοΐῃ πποοηβοϊ οσΒΙν ὃ 

Επμέᾷ, ΟἸεατῖν 86 ἄοοϑ. 
ὅ ΟΥ, δος, Τὶ 15 ἃ [αὶγ ἰῃξδγθηοβ, ἰβ Τὰ ποῖ, ἐμαὶ 8 ψῇῆο μα5 {πὸ ἐπιστήμη οὗ 

ΘΥΘΙΏΤΩΔΙ 15 ΤΟΥ ΡΥΘΙΏΤΩΔΙ041 [8 6 ΝΟ Βδ5 ἢο 500 ἢ ἐόν τὼ 
πᾷ. 65. 
δ... ΑΠΑ͂ 6 ΨἘΠῸ μ85 {πμ6 ἐπιστήμη οἵ (μϊπρϑβ ΠΘ ΒΑ. 15. ΤΊΟΓΘ τὶρμίθοιβ 

[δὴ ἢ6 ψῇο ἰδοῖκβ [88 ἐπιστήμη" 566 ΡΙδαῖ, 471. πεῖ. Ατίϑι. ΖΖζ. κά. 
ΨΙ. ν. 7. 

6 ΤΑΙ, “ΑρΡδγθηῖν ; Ραΐ 1 ἀρρϑαῦ ἴο τη 56] ἰο Β6 ϑαυηρ ἰῃἶς 4150, 
Πδανβη Κπονβ πον." 966 7Τονεῖι, ῥίαΐζο, 1ϊ. Ὁ. 4τ6 (εἅ. 2). 
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ΔΏΧΙΟΙΒ ἴο 50Ρδακ (86 {τὰτἢ, θὰϊ ὯΘ 15 πανεῦ 806 ἴο Ποϊά 
[Π6 5δὴβ ἰδηριιαρα δρουΐ ἃ [π]ηρ ἴῸὉΓ ὕνο τηϊηπίθ5. ἰορείευ. 
ΕἸγδί ἨΘ 5αὺ5: “ΓΠ6 τοδα 15 ἰονγασας [ῃ6 βαϑί," δῃᾷ ἴῇθη ἣθδ 
δαΥ5: “Νο, 15 ἰονγαγάβ [ῃ6 νεϑί ἢ ; ΟΥ, ΓΠΠΠΪηρ ΠΡ ἃ ΠΟΙ Π]η 
οἱ ἤρύγεθ, ΠΟ ἢ6 πηᾶῖο5 {πΠ6 ρῥτοάιτιοίς [ἢ15, δῃά δρϑίῃ ἢθ 
ΤΊΔΚ65 1 [Πδΐ, ΠΟΥ ΙΏΟΓΘ, ΠΟΥ͂ 1655--Ο)οὐΈῆδῖ (ὁ γοῖ [11 οἵ 50 ἢ 
8, ΤΏΔῊ ἢ 

Ξε. Ἡδανξῃ ΠΕΙΡ τ 1 οἸδατῖν ἢ6 ἄορ5 ποῖ Κῆον παῖ Π6 
[πουρῃς 6 Κηδν. 

θῶ. ΑΠα γοι πον. [ῃΠ6 δρρϑιϊδίίοη οίνθῃ ἴο σδγίδίη 
ΡΘΟΡΙΘΕ----ἰ. 5]αν ἢ," 1 οὐ, “1116 Ὀοίζοσ [ἤδη ἃ 5]ανε "Ὁ 

Ζπΐ. 1 ἃο. 
δός. 15 1 ἃ ἴθ βυρροϑῦνα οἵ [6 ψιβάομι ΟΥ [6 Ἰρῃοῦϑηςσθ 

οἵ ἴῃοββ ἴο σοι [1 15 Δρριδά 9 
Ξπί, ΟἸΘΑΙ͂ν οἵ {πεῖν ᾿ρπογδησθ.. 
θῶ, ἸΡΏΟΓΙΔΗΟΘ, ἴου ἰμδίδηςα, οἵ βιγηρ ἢ 
Ἐμί. Νο, σευίδιηϊν ποῖ. 
δός, ΓΏΘη ῬΟΒΒΙΌΙΥ ἰρῃοτύᾶηος Οἱ σαΙρἝηίἝ ΠῺΡ ἢ 
Ζπλ. Νο, τοτ γϑί Ἰρῃοσζάηςβ οὗ οδιρεηίζετηρ. 
ὅθε. ὟΝ ΕΙ], Ἰρῃοτζδηςθ οἵ βῃοθιηβκίηρ ἢ 
Ἐπί, ΝΟ, ΠΟΥ ἰρῃοΐδηοθ οἵ δὴν οἵ [8856 : ταίῃεγ [δε 

ΤΘΥΘΙΒΘ, [ΟΓ [86 τηδ]ουν οἵ ῃο886 ῆο ἄο ΚΗΟΝ π5ΐ [Π656 
τηδίζευα ἀγα “1{{|6 Ὀδίΐου μδη 5ἷανθϑ.᾽ 

δος. οι τηθϑῃ 1 15 ἃ {16 αἰζδοδιηρ ραγΠ]Ο] τ ἴο [ῃο568 
ὙΠῸ δῖῸ Ἰρῃποίϑηΐ οἵ ἴῃς ὈφδαθἊα], [ῃ6 σοοά, (ἢς π51} 3 

Τὰ 15, ἴῃ ΤΩΥ Ορίπίοῃ (Π6 ταρ]66). 
δός. ΤΏΘΩ ψ͵ῸθΟθ πλδὺ ἴῃ ΘΥΕΙΥ ΜΑΥ 5181 ΕΥ̓ΕΙΥ͂ ΠΕΙνῈ ἴο 

αινοϊα [6 ᾿πγρυζαϊίοη οἵ Ὀδίηρ 514ν85 ἢ 
Ἐπί. ΝαΥ, ϑοοιαῖθϑ, ΌΥ 411 ἰμαΐ 15. ἤοὶν, 1 αἱα ἢαΐίίου 

ΤΏΥΒΕ1Γ ἰῃδ΄ δ ΔΥ ταῖθ 1 ψὰϑ ἃ βἰπαθηΐ οἵ ῬὨΠΟϑορῆΥ, δηα οἢ 
ἴῃ6 τίρῃΐ τοδᾶ ἴο θὲ ἰδιιρῃς ονουγίῃίηρ ΘΘΒΘ ΓΔ] ἴο ομ6 ῆο 
μοι] [αῖη τηᾶκα Ὀθδυΐν δπα ροοάποϑβ 5 ρυτβαϊ.8 50. [Πα 

1 ἀνδραποδώδεις, ΜΏΪΟ Βα5 1ῃξς. σοπποίβιϊοη οὗ τηβπίδὶ ἅἄσϊηθβθθ, δηᾶ ἃ 

ἸΟῪ ΟΥ̓ΘΙ οἱ Ἰ᾿Ἰηΐθ!]δοῖ ; οὗ, ““ ῬοοΥ 5}, ““ταδβίο,᾿ ““ἸομΈ 5} ̓ ᾿ (““ΡαγδὮ,᾽ οοη- 

ΟΘΙνΌ]γ}). “ΙΑ ν ἢ, 4’ 5οσν]6,᾿ ἢ 15 σομποία ΠΟ] γαῖ οι {Π8η 1η{6]]Θοἴπ 4] 
ἀεβοίεμου, 1 Βρροβαθ. Ἡδθησα 1ἰ 5 ΡΟ ΟΘΒ1Ό16 ἰο ῥγθϑοῦνε [6 Ὠυσηοι οἵ [Ὧ8 
ϑοοζαῖίο δυριιτηθηῖ. 5εῈ Νενϑῃ, οΚ. οἷξ, 1, το. 

2 (Οἱ, (οείμε᾽ 5. ““1η δηζεη απίθηῃ δοβόῃθῃ σγοϑοἹαξ Ζὰ ἸθΡθη. 
8 τῆς καλοκἀγαθίας, [με νἱτίας οὗ τῃ6 καλός τε κἀγαθός ---ΠΟΌΠΙΥ οὗ 50]. 

ΓΙ, ἀῇρονςε, 1. νὶ. 14. 



»“"-ατὶ 
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ΠΟΥ͂ ΥΟΙΙ ΠΊΔΥ Υ761] ᾿ΤηΔρΡῚΠ6 ΤΥ ἄσϑρδὶτ ΏΘΩ, [ῸΓ 811 ΓᾺΥ Ῥ81Π5 
Εχρεηάβά, 1 οαῃηοὶ δνθὴ δΏΒΟΥ [η6 σαθϑοΩΒ ραΐϊ ἴο 16 
δΌουΐ γμδΐ τοδὶ οἵ 8411 ἃ τηδηῃ βῃοιυϊα Κῆον ; δῃηᾶ [ῃθτ6 15. ΠΟ 
Ρϑΐῃ οἵ ρίόρσξϑθϑ ὀρξβῇ ἴο 16, π0 ἄνϑῆπθ οἱ πηρτονοιηθηΐ ΘΓ, 

ΤΆ ΘΥΘ Ροη ϑοογαΐθϑ; ΤΕ] τὴ, Ἐπ γάθηγιιβ, ἤανα γοῖι ΘΥ̓ΘΥ 
Ὀδοῃ ἴο 1) ΕἸ]Ρῃ1 9 

85, σα ΔΙΗ]Υ ; ὑψ]ο 8 (5814 Π6). 
ες ϑῦς, ΑΠΑ αἸα γοι ποίϊοα 8ῃ ᾿πϑο ΠΡΌ ΟΏ βοιηθετα οἡ [Π6 

ἴθρία : ΓΝΩΘΙ ΣΕΑΎΤΟΝ.--κΚΝΟΥ ΤΗΥΘΕΤΕ ἢ 
Ἐπί. 1 αἰά. 
δός. 1)14 γοῖ!, ῬΟΘΘΙΌΪν, ΡΑΥ͂ ἢῸ τεραγὰ ἴο [Π6 150 ΠΡΌΈΟΙ ἢ 

ΟΥ αἸα γοιῖι ρῖνα 1 Ὠδοα δηᾶ {τὺ ἴο ἀϊβοονεῦ Ὧο δηᾷ τ βΒαΐ γοι - 
γε ἢ 

Τ οδῇ 58|8]}7 54ὺ 1 αἀϊα ποῖ (ῃ8 δηϑνετεα). Τῆδί πη ῇ 
1 τηδάβ αυῖςθ στα 1 Κηθν, αὖ ΔΩΥ ταῖβ ; 51π6086 1{Π1 αΙα ποῖ 

᾿ΚΠΟΥ͂ δνξη τηγ561{, δ ἴῃ [86 νου ἀΠ4 1 πον ἢ 
σα (δῇ ἃ τἤϑῃ δδ6 5814, ἄο γοὰ [ῃίηϊ, ἰο ΚηοΝ Ὠ]ΠΊ561 

ὙΠΟ ΚηΟν5 Π15 ΟῚ ὨΔΙΠ16 84 ΠΟΙΒΙΏΡ ΠΊΟΓΘ ἢ ΟΥ̓ πηπδί ἢ6 ποῖ 
τας  δϑί ἕο σου ρτεο βου κ [6 πψου]ᾶ-)6. ΡῬατοθδβεῦ οἵ ἃ 
ἤοῦθθ, ὴΟ σδυίϑιηϊὶν ἄοθ ποῖ {ῖηἰς (δὲ μῈ ἢδ5 σοί [8 
Κηομίθᾶρσε ἢ τεαυχαοσ ὉἨΠΠ] ἢ6 δᾶ5 αἰδοονοιθεα σβοίμου [ῃ6 
Ὀεαϑί 15 ἰγϑοία θ]86. οὐ βία οσΏ, βίγοηρ ΟΥ̓́ΧΘΔΚ, 4αῖοΚ ΟΥ̓ 5100, 
Δ ΠΟΥ [ΐ 5βίδπαβ. ψιτἢ [ῃ6 οἴμοι ροϊηΐβ, βϑυνι θα ]6 οὐ [ῃ6 
ΤΟΥΘΙ͂Β6, 1 ΓΕΙΘΓΘΠΟΘ ἴο [ῃ6 056 δηα ρχροβα οἵ ἃ μοῖθβα 50,1 
580, Τηδί ἃ τηϑῃ 1 ΠΠ|τ6 ΤηΔΏΠΘΥ ἰηἰουτοραία 15 οὐ Ὠδίσγα [ἢ 
ΓΘίδγθησα ἴο ἃ τη8η᾽5 Τεα ἰγοιηθηΐβ, δη ἃ ἰδατ ἴο ΚΠΟΝ [15 ΟΥΤΏ 
σαΡϑοι165, πλαϑί ἢ6 ποὺ 

Ἀπ μίδ. 65, 50 1 5.65 6: ἣἢ6 χο Κηονο ἠὐΐ ἢῖ5 Τῇ 
ΘΔΌΠΠΥ Κηονβ μοί ὨΙτΉ56 1, 

͵δόῦ, ΑΠα [15 ἴοο 15 ΡὈ]δίῃ, 15. 10 ποῖ : 8 [Ὡτουρ ἢ 561 
Κηονίθαρα τθη τηθοῖ ἢ σοπηίαθ5. Ὁ] ϑϑίηρθ, δηᾶ [ΤΟ Ρἢ 

, ἸΡΏΟΥΘΔΩΘΒ οἵ ΤΠδιηβεῖνεβ ΜΠ τῆϑὴν ον15ὉὴΡ Βδοϑῖβ6, [Π6 τηϑ 
ὙὯΟ ΚηΟΥΒ ὨΙΠ1561 Κηονϑ δὶ 15 δαναηίαρθοιϑβ ἴο Πίτη561 ; Π6 
ἀΙβοθιη5 [Π6 Ἰτη15 οἵ Π15 ροψεγθ, Δπα ΌΥ ἀοϊηρ δὶ ἢΘ6 ἰκηον5, 

Β6 ῥτονίθθ ΒΙτη561 ἢ τ μαὶ μ6 πϑράς δηά 50 ἄοεϑ ψῈ}]} ; Ου, 
σοηγθίβαῖν, ὈΥ Βοϊάϊηρ δἱοοῦ ἤἴοῖὰ ψῆδὲ ἣἢ6 Κηονϑ ποῖ, ἢδ 
ΔΙνΟΙ5. τηϊϑίαϊκθθ, δηα {ΠΘΥΘΟΥ͂ τηϊθῆαρθ. Δηά Βανίηρ ΠΟΥ 8 
ἰδϑδί ἰο βαῖιιρα οἵδε Ὠπτηβϑη Ὀοίηρθ 6 565 {Π6 1 ἡξϑά 85 ἃ 
ϑίθρρ  ηρ- 56 ἴο Ῥτου δ ΠϊΠΊ56 1 ἢ ροοά δηά ἴο δνοία 6υ]]. 
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ΝΏρτθαβ ῃῈ ῆο ἀο65 πού πον ΒΙπη561{, Ὀαΐ 15 τηϊδία θη 85 ἴο 
Ὦ15 ΟὟ σΑΡΘΟΙΙν, 15 τῇ πκ6 ρτεαϊοδύηθηΐ ἢ τεραγα ἴο [ἢ6 ταϑῦ 
οἱ τηδηϊη Δηα 8411] Ὠυπδη τηβίζοιβ 656 ; 6 ὩΘΙΠΘΙ ΚΉΟΥ͂Β 
ψηδί 6 ψηΐβ, ΠΟΥ ὙΠδΐ ΠΕ 15 ἀοίηρ, ποὺ [68 ρΡΈορὶθ σοι ἣθ 
αβαῖβ σι ; δηᾶ Ῥείηρ 411] δρτοδα 1η {Π 6568 ΤΟΒΡΘΟΙ5, Ἦδ ΤΏ15565 
γῆ δί 15 σοοά δηα Ὀδοοιηθ5 ᾿ῃγοϊνεά τη ψῆδί 15 11]. 

Αρϑίη, ἢ6 ἰῃμαΐ Κηον5 ναί ἢ6 15 ἀοίῃρ' [ὨγΟῸρΡῊ [ῃ6 510 685 
“οἵ δῖ5 ρουϊζοσϑησα αἰΐϑίηβ ἴο διηθ δηα ὨΟΏΟΙΓ ; Ὦ15 ῬΕΘΙ5 δηά 

οο-Ιηδίθ5 416 οἱδα ἴο τῇδϊε 86 οἵ δίτη, 151 Ηἷς 685 501 οΟ655- 
ἴα] πεὶρηθουῦτβ, [ΔΠ]Π1πρ' ἴῃ {Π6ῚΓ δῇδιτθ, αῖα δηχίοιιβ ἴο 56 16 Ὦ15 
δἄν!ςα, 15 σιμάδηςο, ἢ15 ρτοϊθοιοῃ ; [6 Υ ρίδοθ {ῃπθὶγ Πορθ5 οἵ 
ὨΔΡΡΙΏΘ655 [ἢ Ὠ]Π}, Δη6 Ι͂ῸΥ 411] {Π 656 οϑίι565 " 5100ρ16 Πῖπη οὐ  δ5 
ἴῃς ομϊεῖ οὈ]εοὶ οἵ {πεῖν αἴδβοοῃ. 4, οἡ [86 σοῃίσγασυ, ΠΟ 
Κηονϑ πο ψῆδὶ μῈ ἄοθϑ, πὸ οἤοοβοθ 8155 Δη( [8115 Ἰη ψγῆδῖ 
6 Ῥεΐβ ἢἰ5 παηάϑς ἴο, ῃοΐ ΟὨΪΥ ἸΠΟῸ5 [055 δΔηα 50 Π 65 ΟΠ β[156- 
πηδηΐ [ὨΤΟΌρΡἢ ἰ5. ὈΪυΠπθΥ5, αὶ βίθρ ΌΥ 5ἴδρ ἰοβε5 τερυϊδοῃ 
δη Ὀεοομη65 ἃ ἰδπρῃηῃι!ηρ-βίοοϊ,, δηα τη [ῃ68 Θηά 15 ἀοοΙηθά ἴο ἃ 
[πη οἵ ἀἰβῃοπουῦ δηα σοηίειηρί. 

Ὑηδὲ 15 ἔπι οὐ παν 4τπ|415 15 {{π|6 4150 οἵ σοϊῃτηπη 1165. 
ΤΠδΐ βἰαίθ Ὠ]Οἢ 1 Ἰρηοτϑησα οὗ 15 ῬΟΥΕΙ ΡῸ65 ἴο ΜᾺ ΜΙ "8 
ΒίΓΟΠΡΟΓ {πα [561 απ ὈΥ Ὀδίηρ ἀρτοοίβα οὐ εἶδα τεαποεά 
ἴο 5]δνευν. 

ΤΠούθιρου Ἐπ γάθιημτβ: ΒῈ6 δϑϑασεα 1 {ΠΥ σΟΠΟῸΓ Ἰἢ 
γΟυΓ Ορ᾿πίοῃ ; {π6 ρτεοθρὺ ΚΝΟῪ ΤΗΥΘΕΙΕ σαηποΐ Ὀ6 ἴοο ὨΙΡΉΪΥ 
γϑ]αθα ; θαΐ ψμδί 15 16 Δρρ!οδοη ἢ ὙΥ̓Βαΐ [88 5. Πρ-ῬοΙηΐ 
οἵ 56] δχαῃηϊηδίίοη δ 1 Ίοοῖ ἴο γοῖι [ῸΥΓ δὴ δχρἰδηδίίοῃ, 1 γοὰ 
γι] Κιη αν οῖνε ομθ.ὔ 
6 (τ ρ θα ϑοογϑίθϑ),  ρυββαπη8. γοὰ ΟΝ απ|6. ΜῈ]]} 

τὴς ἀἰδίππομίοη Ὀεΐψεθη σοοά δηά δά (ίηρβ : γοῦν Κηον]θᾶρα 
ΙΏΔΥ Ὀδ το]]εα ΠΡΟῚ 80 [τ ἢ 

ὙΝΉΥ, γε5, ἴο 6. βτα (ταρ!θα [ῃ6 σοῦ); ἴογ σψιποῦΐ 
ἰμαΐ τηποῖ αἰβοθγησηθηΐ 1 5ῃοι]α ἱπάθθα Ὅ6 ψοῖδα ἴβδῃ ΔΗΥ͂ 
51ανε.ὅ 

1 ΓΟ Ῥδηίο, “Τὰ ἄπορος, πὰ ταθθϑίσο, [ἃ ϑἱρΏοσα, 
2 Βεβδαϊηρ, διὰ πάντα ταῦτα, οἵ, 1 διὰ ταῦτα, ἰταῃϑ]αία “΄ ἀηα ΓΠαογαίοσα, "ἢ 
᾿ Οτ, το 1. “ΧΑ ἴα ΜΜΏΪΟΝ ΔΡΡ]165, γοῦ ΜΠ οὔβοῦνθ, ἴο ΘΘΕΙΘΕ 

ΡοΟΙΠΙο. " 
4 Οὐ, ““δἱ ψῇῆβϑι ροϊηξΐ ἴο οοζησηθηοθ ἰὯ8. ῥγοοθϑϑ οὗ 56] ΕἸ ηβρθοιοῃ Ἔ 

5 [86 τηγβίευυ. 1[ ἰοοῖς ἰο γοι, 1 γοὰ δῖε ΠΡ, ἰο ἰπίογρτγαδί ἴ{.᾿ 
5 Τῶι, “ἼἸΕἼ αἰά ποῖ ἱτηον ὄνεὴ ἰμδῖ.᾽" 
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Οοιηὲ {ῃεη΄ (5414 Π6), ἅο γον σῖγα τὴ6 δῇ ΕΣΡ ΑΠΠΠΟΝ οἵ 
[86 [Π]ηρδ 50 ΘΠ] 66, 

Ὑμδὶ 5. [ουτιπδίεὶυ ποί ΠΣ ἢ (τερ! θά ἤΕ γουῖθ). ΒΝ 
οἵ 811, ββϑῖτῃ 1ῃ 1561 1 Βοϊά ᾿ἰο Ὀ6 ἃ ροοά, αηά ἄϊδεαβϑα ἴῃ 

1[561 δὴ 601}; δῃᾷ 1ὴ (86 ἠσχί ῥίδοβ [ῃ6 ϑουσοθϑ οἵ δου οἵ 
ἴῃοβ6. δἰογεηδιηθα, τηθαῖβ δῃάᾷ ἀπηκθ δηα ἢαριῖ5 οἵ [π|6,;1 1- 

, ΤΟρΡΑΙΑ͂ ἃ5 βΟΟά᾽ ΟΥ 601] ἀρΟΟΤΟ ΠΩ: 8.5 ἘΠΕ οσοπίθαΐα ΕἸΝΠΕΣ: ἴο 
ΘΑ οἵ ὕο ἀἄϊδθδβε. ᾿ 

δος. ΤΏΘΩ ἢθαῇ δηᾶ ἀλεξοησα [ΠΘηβθῖναβ ΠῚ εἶεν ῬΙΟΥ͂Θ 
ἴο Ὀ6 βουτοθθ οὗ δηγ" Βοθυ οι ΔΙΘ δοθ, ὑπο ΜΈ Ω. οἱ ΔΥ 6Υ]1], 
6ν11Ὁ 

Απάᾶ ψ ΘΠ (δϑἰκθά ἰδ οδἢ ΠΘδΠῃ 6 ἃ βουτόβ οἵ Εἰ ΟΥ̓ 
ἀἸθθαβα ἃ βουῖοδ οἵ σοοᾶ ἢ 

ΝΥ, Ὀ]655 τηθ! οἔθῃ ΘΠΟΌΡΗ (ΤΕρ]16ἀ ϑοογαίθβ).. 
[88 βυβηΐ, ἔου ᾿ηϑίδῃςθ, οἵ βουὴβ 1]-ϑἰαυγεα δβχρϑαϊποῃ οὐ οἵ βϑοτη8 
αἰβαβίσοιιβ γουαρῈ ΟΥ̓ΘΙΠΕΥ ἱποίάθης οἵ τῃ6 βοτΐ, οἵ ψῃ ἢ 
γοΠ Δ ΌΪΥ ἰμϑῖα ἀγα ΘμΟῸΡΗ ἀπᾶ ἰο βραζγε,--ῃδη ποθ το 
οΟΥΙΩρ ἴο [Π6 1 Ὠθα]ῇ δηα ϑἰγθηρίῃ ἴαϊκα 4 ραῦξ 1η 86 δῇδιῦ 
816 Ἰοβί ; ψὨ150 [ῃΠο56 γο ψεῖα 16 ὈΘΠἰη4---ἃ5 λογο ἐδ εοημδαί, 
οἡ δοοοπηΐ οἵ 11|- Πα] ἢ οὐ οἴμοι [66 Ὀ]ΘΉ685----γ6 ϑανϑά. 

᾿ς ζζ, 85, γοῖι ἀγα ΠΡΏ ; ὈὰΓ γοι ψΜ1] δαπη. [παι [Π6Γ8 
816 λἀναπίθξεο ἢ ἴο ες 8οῖ ἴγτοτη βιθηρτῃ δηα ἰοϑὶ [του ρἢ 
ΘΔ Ις 655. 

δος. Ἑνθη 50; Ὀσύὺῖ δὲ “Ἦν ψ6 ἴο τοραγά [ῇοβα [Β1η85 ΝΠ δὴ 
αἴ οη6 ᾿ομιθηΐ πέπεο Δ αἵ: δῃο οί τιοιηθηΐ 18]}0Γ6 τι5 ἢ 

ΘΗΥ͂ 5.Γοΐ 56 η586 ροοα ταῖθου [ἤδη ον] 
Ἀπ. Νο, σδυίδιν ποῖ, δοοογαάϊηρ ἰο {πμδὲ 11πη6 οἵ δύριι-᾿ 

τηθηΐ, Βαϊ ψίβάοτη,;" ϑοογαίοβ, γοῖι ταπϑὲ ο. ὙΟΙΙΓ 5146 -Δάτηϊί, 
15 ἱγΓΕΓΑΡΔΌΪΥ δ: Βοοῦ ; 5ίησθ {Π616 15 ποίμιηρ ψΏΪΟἢ ΟΥ 1ἢ - 
ὙὨΙΟΉ ἃ ψ} 158 τηϑη- οι] ηοΐ ἀο Ὀείζεῦ [ἤδη ἃ ἴῖ00]. 

δός, αὶ βὰν γου ἢ. Ηϊανε γοι ἤθύεὺ Πεατά οἵ Π)δράδ 5,5 
ΠΟΥ͂ 6 ψα5. 5βεῖζεά Ὀγ. Μίῃοβ οὔ δοοοὰηΐ οἵ ἢῖ5. ψίβάοιη, δηά 
ἰοτοβά ἴο Ὀ6 ἢϊ5. 5ἷανθ, πα τορϑά οἵ (δι μβουϊδηα δηά (τϑθάοτιῃ ᾿ 
αἴ Οὴ6 5ΝΌΟΟΡ ἢ δηα μον, ΜΠ εηαθανουσηρ ἴο τη ἢ15. 
ΘΒΟ8 06 ΜΙ Ὠϊ5 5οη, ἢ6 οαυθθά τῃδ ον 5. ἀθαίῃ σβουΐς εβροι- 

1 Οτγ, ““Ρυγϑαϊί(5 αηᾶ οοοσπρϑεοηβ"" ; “ΤΩΘΏΠΘΙΒ δ η4 οπβίοχηϑ." 
τ 566 δῆονβ, 111. ἰχ, 5.  Ηδτῖθ σοφίαϊ ἰδ ποῖ -Ξ- σωφροσύνη." 

. ὃ 8568 Ονἱά, Ζ27ε{: νιϊϊ. τ 59 ἴο!!., δότ 011. ; Ἡυρίη. “Δα. 30, 19) δ οα; 516. 
ἷν, σῷ; Ῥαᾷβ. νῇ. 4. 6, 



ΘΗ 11. 8. 33:36 ΙΝΘΟΙΤΙΑΞῈ ΟΟΝΕΈΘΟΙΟ 145 

ἴηρ: Ὦϊ5. ΟὟ ϑαϊναίίοῃ, Ὀπί ΔΒ οδΙτ α ο ὉΠΊΟΩΡ Ῥδυθδγδη8 
 δηα ἀράϊη Θἤϑανθα ὃ 

85, 1 Κηον [Π6 ο] 5ἴοιυ (μ6 δηβνεγθάλ.ΐ 
͵ϑος. ΟτΥ͂' ἢᾶγα γου ποῖ ἢδατά οὗ [6 ““ποϑθβ οἵ Ῥαϊδαιηβᾷᾶθρ," 3 

[δαὶ σοταηοπδϑὶ ἰμοῖηθ οἵ βοηρ, ΠΟῪ ἰοῦ ᾿ἰ5. ψιίβαομλ 5 58 ῖκ6 
Ὀαγϑβειβ δην θα Ὠϊτὴ δΔηα 5[αν τ ἢ 

Ἀπ. Βδὶ ἴδ16 80 15 συσγθηΐ. 
ϑοε.. ΑΠΔ ΠΟΥ ΤΔΠΥ͂ ΟἴΠΘΙΘ, ὈΓΔΥ, ἀο γο ΒΌΡΡοΟΘΘ ἢδανα 

ὈΘΘη βοἰζρα οὐ δοοομπηΐ οἵ {ποῖ ψβάοια, απα ἀδθοραίομθα ἴο 
[86 ρτεαΐ Κίηρ' δηά δὲ ἢ15 σουτί βηβϑανθά ἢ 8 

ὟΥΕ1], ργυοβρϑγῖν, ψϑ]]θείηρ ὁ (ῃ8. ἐχο]αϊπηθα), ταδί ΒΌΓΕΙΥ 
6 ἃ Ὀϊοσϑίηρ, δηᾶ {πμαὲ [ῃ6 τιοϑὺ ᾿πἀϊβραίδ]ε, δοοζαίθϑ ὃ 

Τί ταῖρῃς Ὀδ 50 (τερ 164 {π6 ρΡῃΠοβορμετ) [Γ 1 σμαησβά ποῖ 
ἴο Ὀ6 1ῃ [561 ἃ σοιῃηροιπηᾷ οἵἁ οἴϑὺ αθϑ ηδΌ]α Ὀ]Θ 55 ηρ5. 

Φωΐά. Απα νος διηοηρ (6 σομηροποϑηΐθ. οὐ ΒΔΡΡίη655 
Δη6 ψγ611-δῖηρ σῇ ρΟΘΒΙΟΪΥ Ὅς σασϑιοηδθϊοῦ 

Νόοηδ (88 ταϊοτίβα), 1655 οἵ σου γ56 γ76 816 ἴο ἸΠο] 48 ΔΙΠΟΉΡ 
[8686 σοιῃροηθηΐβ ὈδδαΐΥ, ΟΥ̓ 5 ΓΘηρ ἢ, ΟΥ ΘΑ], ΟΥ τοραζδίοη, 
ΟἹ Δηγίϊηρ 656 οἵ ἰμαΐ Κη ἢ 

πῆ. ΒΥ Ὠθάγβη ! οἵ σουτθ8 ψ)}ὰ δ΄6 ἴο ἱποϊμθ [Π 656, ἴῸΓ 
γα σου] Παρρίηθϑ5 6 ψιπουῦΐ {[Π6569 

δος. ΒΥ ββδύβῃ ! γ865 ; ΟὨΪΥ {πθη 16 541] Ὀ6 ἱποϊπαϊηρ {Π6 
σΟΙ ΠΟΙ δϑῖ ΘΟΌΓΟΘ5. ΟὗἁἨ τη] 5 οἴ ΠΟ ὈΕΙΔ]] τηδηϊτ πα. ΗΟ 
ΤΏΘΔΗΥ͂ 816 ΓΤ] Πα ὈΥῪ {ΠΕ ῚΓ [οἷν ἴαοθϑ δ [Π6 μδηά οἵ δατηϊτευθ ἀσνεη 
ἴο αἰδιγδοιίίοη ὅ ὈγΥ {με 5ἰρῃΐ οἵ ὈδδΌ 1ῃ 115. ὈΪΟΟΙα ' ΠΟΥ͂ ΤΏΔΏΥ, 
τειιρίβα ὈΥ [ΠΕ οἰτθηρίῃ ἴο οϑϑαὺ ἀδεᾶς θεγοῃα {ΠΕ6ῚΓ ῬΟΥΘΥ, 
ΔΥΘ ἸΠγοΪν α ἢ ὯΟ 5118] 6Υ115} ΠΟῪ τηϑηγ, τε ἀοτθα δἤδιμηδίθ 
Ὁγ τϑαβοῃ οἵ {Ώ6 1 ψραὶτῃ, μᾶνα Ῥθθη ρ]οιϊεα δραϊηϑί δηᾷ α6- 
βίτουβα ! 6 ον τῆΔ ΠΥ ἰΒτΟῸΡἢ ἴδιηθ ἀπά ΡΟ ΠΟ] ῬΟΥΘΣ, Βανθ 
ΒΙΠΟΓΘα 4 ψου]Ἱα οἵ χοὸς ! 

ΝΕ] (86 γουτ ταρ 164). [{1 δὰ δὶ Θυθη ΤΡ [ἢ ΓΑΙ ϑΙηρ 
Βαρρίηεϑϑ, 1 τσὶ οοηΐοθθο 1 ΚηΟΥ ποΐ ἴογ ψῃδὺ οὴς οπρῆϊΐ ἴο 
᾿ΒΌΡΡΙΙοδία [ῃ6 ροάϑ 1 ρταγεοσ. 

Οἵ, “ΑὮἢ γεϑ, οὗ οοῦσϑθ ; (886 (416 15 συστθηί, 
5εα Ψιρ. ἥφα. 11. οο; Ἡγρίη. ΤΟΣ; ῬΒΠΟΒΕ,. 2 76»,, Χ. 
ΓΕ Ἡοτοᾶ. 1]. 120. 
τὸ εὐδαιμονεῖν, “" αρρίηθϑς. ΟἿ Ἡδτγοῦ. 1. 86, 
ΟΙ ῬΙαῖ, Φο. νἱ]. στ7 Ὁ ; ααξαγ. 240 Ὁ. 
ὁ. σ. ΑἸοϊρΙαᾶσϑ ; 566 ἀρονε, ῥ. 11. 
566 δῇονβ, Ὁ. 21, ἴοῦ ϑοοΐαίθδ᾽ ον ἴογῃι οἵ συ ΡὈ]οϑίίοῃ. “ δ᾽ ὃ Κα ο '᾿ "Κ"ὰ 
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τς ΝΑΥ, [686 476 τηδίξζετϑ (ρτοσεεεα Βοοζίθϑ) ΏΙΟἢ ῬΘΥΠΔΡ5, 
[Ὠτουρ δχοθϑβῖνα σοηῆάθδησα ἴῃ γουῦ Κηον]εᾶρα οἵ [Πθη, γοι 
Ὦαγα [116 ἴο δχϑῆϊηα ἱπίο : Ὀπΐ δίησα [ῃ6 5ἴδαίβ, ψῃ] ἢ γοῦ 
ΔΥΘ Ῥτερδυίηρ γου 56 1 ἰοὸ ἀϊγεοῖ, 15 ἀθιηοοσδίοδ!]ν σομϑηταυϊεά, 
οἵ σουγ86 γοῦ ΚΠοΟῊ ψαΐ ἃ ἀθη ο ΟΥ̓Δ ΟΥ 15. 

πμά. 1 ῥῬγεϑυσηθ 1 4ο, ἀξδοΙαεαϊν. 
δος. 611, ΠΟΥ, 15 1 ῬΟΒ51016 ἴο πον ψηδὶ ἃ ρορυΪδῦ σἰδία 

1ῖ5. Πουῖ Καοσίηρ ΠΟ (ῃ6 ΡΘΟρΙΘ ἢ 
Ξε. (ὐδυίαίη]ν ποί. 
͵ϑόε. ΑΠα ψ Βοῖὴ ἀο γοὰ σοηβι 46 ἴο Ὀ6 [86 ρῬξορὶθὺ 
ζει. ΤῊ ΡοοΥ οἰϊίΖζθηβ, 1 5ῃου]ά 58γΥ. 
δός, ΓΏΘη γοῖι ΚΠΟΥ Ο [16 ῬΟΟΙ 876, οἵ σουγβα ἢ 
μά, Οἵ σουγθε 1 Ἃο. 
,ϑϑα. 1 ῬΥΘΘΙΠ6 γοι 4150 Κῆον Ο [Π6 ΤΙΟὮ δῖα ἢ 
Εμ. Α5. σουίδιηἶν ἂἃ5 1 ΚΩΟΝ ΠΟ 816 {ῃ68 ΡῬοοΥ. 
͵δ9.. οί αο γοι πηαοιβδίδηα ὈΥ ροοΥ δηά το ἢ 
Φ μέλ. ΒΥ Ῥοοῦ 1 πιϑδῃ ἔμποβα Ο πᾶνε ποῖ δποῸρἢ ἴο ὈΩΥ͂ 

ἴοῦ {ΠΕ 1, ΠΘΟΘβϑασθβ,2 δηα ὈΥ τ ἢ [ο56 ὯΟ ἤδᾶνα ΤΟΓῈ ΠΊΘΔΠ5 
[μδῃ βυβποιθηΐ [ῸΥ 411] {πεῖν πεαβάβ. 

δός. Ηαγα γοι ποίϊορα τῃαῖ βοῖΐὴθ ῇο ροβϑθθ85 ἃ Π6Γ6 
ΡΙ[ὰησ86 ἢοΐ οἠἱν Ππα (ἢϊ15 ϑυῇηοϊεηί, Ὀὰΐ δοίπδ!ν σασοθσθα [ἢ 
ΒΟΙΠηΡρ ἃ ΘΌΓΡΙα5 ουΐ οἵ 10; ΜΏ16 οἴμειθ ἄἀο ποί πη ἃ ἰδαῦρε 
[οσίπηθ ἰαῦρα ΘΠΟΌΡὮ ἢ 

1 Πᾶνβ, τηοϑδὲ σϑυίϑιη]ν ; δηα 1 [ΠΔη1 γοι ἴῸΓ {π6 ΤΟΙ] ΘΓ 
(τΘρ!6α Ἐλπιγάθιμιι5). Οἠα Βδ5 ἢδαγά οἵ ογονηῃβα μεδάβ δηᾶ 
ἀδϑροῦςο τυ]οῦς θείηρ ἀπνεη Ὁ. ψαηΐ ἴο σομημη τηϊϑάθεαθ {|κ6 
[868 γευιθδί ρδΌρειβ. 

ΤΏΘη, 1 δαὶ 15. ΠΟΥ͂ πηδίζειβ βίαηά (οί πε ϑοογαίθ8), 
6 τητιδῖ οἶδ55 [Π656 βα16 σσγονψηθα ἢθδαᾶβ ψ] ἢ [Π6 σΟΠΙΠΠΟΏΔΙΙΥ ; 
Δα 5018 Ῥοββθϑβοῦβ οἱ βοδηΐ [ογίπηθϑ, ριον ἀθα [Π6Ὺ ἀγα σοοά 
Θοομοχῃῖβίθ, τ τ[ῃ6 ψεδ την Ὁ 8 

ΤΏΘΩ Ἐπ γα διηι5 : 1 15 [16 ΡονΘΥΥ οὗ ΤΥ Οὐ ΨΜ| ὨΙΟΝ 
ἴογοΘ5 τὴβ ἴο {15 δατηϊβϑίἼοη. 1 δίῃ Κ Τη6 1ἴ 15 ὨΙΡῊ {τὴ6 ἴο 
Κ66Ρ ϑ|θηοβ δἰτζορείῃογ; ἃ {Π||6 τῆοσε, δῃᾶ 1 5841} Ὀ6 ργογβα 
ἴο ΚΠΟΥ͂ ΔΌβοΪ 6] ποίῃϊηρ.---απᾶ 50. ἢ ψϑηΐ ᾶῦ οἴαϑί- 

1 Ογ, ““Ῥορυϊατῖν ρονεγηεά, " 
2. ΑΔ. ““ΜΏῸ οδπηοί σοπί]Ραΐα {Ποῖγ πθοθβθασν αποῖα ἰο [ῃ6 ἰαχο5 (δοοοτά- 

ἴηρ᾽ ἴο {16 “6 Π585).᾿ ' 
δ΄ 366 Ῥεΐον, ΖΞ εογ. Ὁ. 2οξ. 
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[Δ1]1|6ῃ, ἴῃ δῇ ΔρΟΩΥ οἵ 5βεϊοοηίϊερί, ρεοιϑυδαθα [μα ἢ νὰ 
ΨΕΠΙΪΥ δηά ᾿πἀθθα ηοὸ Ὀείζοῦ [θδη ἃ 5]δγυβ. 

Αἰηοηρβί ἰῇοϑθα ῆο ψεῖα τοαποβθα ἴο ἃ ἴκ σοοπμαϊίοῃ ὈΥ 
ΘοοΙδίθβ, ΤΉΔΗΥ͂ ΓΟ 566 ἴο ΘΟ. ὩΘΔΙΓ Ὦ1ΠῚ ἀρ81η, ΏΟΙΙ ἢ6 ἴῸΓ 
᾿ἰ5. ρατί Ἰοοϊκεξα ἀροη 85 4ο] 5 δηᾷ ἀπ|16τά5.:}: Βαϊ Ἐπ γθηηι5 
Πδά {ῆ6 ψι ἴο πηαεγϑίδηα τμδΐ, ἴῃ οτγάθυ ἰο Ῥδοοῖηβ ψουίῃν οἵ 
δοσοιῃηΐ, 15 Ὀεϑί ρΪδη νὰ ἴο δϑϑοοίδίθ ἃ5 ΤΠ πΟἢ 85 ῬΟϑϑι 16 
ΜΠ Θοοαΐθϑ ; δΔηα [τότ [Πδΐ τηοϊηβηΐ, σᾶνα [ΟΥ̓ 5ΟΠ16 ΠΘΟΘΘΘΙΥ, 
ἢδ6 πνεῖ [οἴ Ὠ]Π1η---ἰῇ ϑοιὴθ ροϊηΐθ Θυθ [ΔΕ ]Πρ᾽ ΠΙΠῚ 1ἢ ὮΙ5 
ἢαδιῖ5. δῃηά ρυγϑαϊί5. Βοοίδίθθ, ΟἹ ἢ15 5166, 5ϑείηρ ῃδΐ (ἢ15 
γγὰ5 [ῃ6 γοιηρ Τ8η᾽5 αἸϑροβιθη, αἰβίασ Ἔα Ὠϊτὴ 85 {Π{16 ἃ 5 
ῬΟΘ51Ό16, Ὀὰΐ τῇ [6 ϑρ]οϑὶ δηα ρῥ]διηθϑῦ ΤΏΔΏΠΘΙ ἰη!|8166 
Ὦ1 1ηἴο δνουγίῃηρ ὨΙοἢ μα ΠοΙα ἴο θ6 Ὡθϑάπι] ἴο ΚΠΟΝ ΟΥ 
᾿τηροσγίδηϊ ὕο ὈγΎϑοί58. 

111.----Τ τηδὺ 6 Ἰηἰευγθα Ππᾶΐ ϑοογαίεβ γγὰ5 ἴῃ ὯῸ ὨΠΠΓΤΥ͂ [ῸΓ 
ἴ[ῃοϑε8 ῆο μέγα ΜΙ]  ΠΠΠῺ ἴο ἀἰἸΙΒΟΟΥΘΥ σα Ρ ΘΟ 165 [ΟΓ ΒΡΘΘΟἢ Δηα 
ΔΟΌΟΙ ΟΥ̓ 85 Ἰηνϑηΐνα σϑη 565,2 που δ ΔΩΥ ταῖθ ἃ Μ611-|414 
[ουηδείϊίοη οἵ 56] οοηίτο!. ὃ ἘῸΓ ῃοθ6 0 ροββθϑϑεά ϑποἢ 
ΔΌΠΙΠ65 τ οσ [Π 656. σϑ1ὴ6 βανιηρ νιτίαθϑ σου], ἢ6 ὈοΙΘνϑά, 
ΟἾΪΥ ὈΘΟΟΠΊΘ ΜΟΥΒΘ ΤΏΘΩ ΜΠ ργθδίθι ΡΟΎΘΥ [ῸΥ τη]βοῃϊοῖ. ἨἯΔ1Ι5 
ἢτοὶ οὐ͵]εθος νγὰβ ἴο 1251] ᾿πΐο ἴῇοϑβα ῆο μοῦ ΜΠ ΠΪπὶ ἃ 
56 5ΡΙΠῚ ἴῃ [ΠΕ τοδί ἴο [η6 ροᾶβ.. Τῆδί ϑποῦ ψγὰ5 [6 
ἴθΏΟΥ οἵἨ ἢ΄5 σοῃνθύβαοη ἴῃ ἀθα!ηρ ΜΠ ΤΘΏ ΤΊΔΥ ὍΘ. 566 
του [86 παιγαίνες οἵ οἴμειβ 0 ΕΓ ῬΥΓΘϑθηΐ ΟἹ 5016 Ὀ81- 
Που]ΑΥ οοσαβίοη.5 1 σοηβηδ τηγϑ6 1 ἴο ἃ ρδυθοι δι ἀἸβΟ 551 Οὴ 
ἢ Ἐπ γάθηχιβ αἱ ΠΟ 1 νγα8 ργθϑθηΐ. 

ΘοοΙαῖθα ϑαϊᾶ : ὁ ΤῸ] τηθ, Ἐπ γάθιγβ, μᾶ5 10 ονοὺ σἰσαοῖς 

1 ΟτΥ, “65 Ῥεορῖίβ οἵ ἅ11} πιο! Πρθηοα δηα ΘΙ Ρ ΡΊΞΗ ἰδ ρογδηθηΐ ἡ (Ἱ, 
ΡΙαῖ. σον. 488 ΔΑ. 

2 ΟΥὮΧ “88 5ρβδῖκαυβ" (566. οἢ, νἱ, θεῖον), ““δηά τῇβῃ οἵ δοίϊοῃ ̓̓  (566 οὔ. 
ν. Ῥ6Ιον), “ΟΥ̓ 8.5 πηαϑίθγο οὗ ᾿ηνθηίοη ᾿ (566 οἢ, νἱῖ. Ὀεβῖον). 

δ ΟΥ, ““Ῥὰϊ 85 ὉΓΪΟΥΓ ἴο ἴποϑα Ἔσο ίθηοθβ ταδί 6. δηρυδ Θά ἴῃ {Πθτὴ 
σωφροσύνη (ἴῃ νἱγίι65 οὗ ἰδ ρούδηςα δηα βϑηϊ οἱ 501]).᾿᾿ 

4 Τῆι, ““Ηἰ5 ἢτϑί οδήθοϊς δῃᾶ δηάθανοῦῦ νγ5 ἴο τηδ κα ἰβοβα ψψῆο ψεῦα ΜΠ ἢ 
Βῖτῃ σωφρόνας (Ξοιιηα οὗἉ 501]) 8ἃ5 Ταραγάβ (6 ροῦδβ.᾿" 

5. πρεαάϊηρ δῖον Ηεσθϑί, (ορεί, εἴς., διηγοῦνται, ΟΥ̓ ἢ ναἱρ. διηγοῦντο, (ΓΔ }5- 
Ιαῖθ ““ἴοστὰ {16 οὐττοηΐ δοοοιηῖθ ρα ηηεα ἀππ]ηρ 15 ΠΙοηΘ Ὀγ τὰς οἴμεῦ 
Μη 65565.᾿ ἘΕῸΓ ἄλλοι 566 Ἰζ. Τοε], οὐ. οζζ. ῬΡ. 15, 232 ; δῇογυβ, ἤζεφε Ἱ. ἵν. τ. 

6. ΒἘῸΓ ἰδς βυρ]θοί ταδίίου οὗ 115. “" 16] οΟ]ΟΡΊΟΔ] ̓᾿ ΟΠΔΡΊίοσυ, 566 αῦουθ, 1. ἰν. 

Ῥ. 25 ἴ[0]].; Κ΄, 706], οΡ. εἶ. ΔΡΡΕπαΑΙΣ, Ρ. 547 [0]]. ἴῃ τεῖ. ἴο Τά τητη]θσ᾽ 5 νίαν. 
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γοι ἴο οὔδϑοῖναε αὶ ἰθηου ραΐηϑ ἰῇ 6 ροᾶβ βανα ἰδίκθβῃ ἴο 
[ΓΏ]ΒῺ Τη8 ἢ 411} ἢ15 ἡδεα5 

Ἐμζ. Νο ἱπάδεϑα, 1 οδῃηηοῦ 540 [Πδΐ 10 Ὧδ5 Ἔνεὺ ϑίγαοκ τη6. 
ὟΝ 611 (ϑοοτδῖθς σομεητ 64), γου ἄο ποῖ πεβά ἴο Ὀ6 τειηϊπ θά 

[Πδΐ, τη [πΠ6 ἤἢτγϑί ρίδοθβ, γα πεεά ἸΙρῃΐ ; δηᾶ σι ἸΙρῃΐ [Π8 ροάϑ 
ΒΌΡΡΙΥ 115. 

Ἐιμΐζ. Μορί τὰς, δπαᾶ 1 μὰ δα ποῖ ροΐ 1 γα 5ῃοι]ά, 85 
ᾺΤ ἃ5 ΟἿἹἿ ΟὟ ΘΥ65 σου] ΒΕΙΡ 5, θα πκ6ὸ τηϑηῃ Ῥοόση Ὀ]1η6. 

͵δοο. ΔΗ τἤξη, ἀρϑῖη, 5εαιηρ [ῃδΐ ᾿α ϑίδῃηα [ἢ πεθα οἵ ταδί 
Δα το]αχϑίίοῃ, ΠΕ Ὀδϑίον ΠΡΟῺ τ5 “(6 Ὀ]Θοβοα Ὀδὶπ οὗ 
5116 ηΐ πρῃι." 1 

85 (8 δηβνεσθα), χα δα πη Ὀθμοϊάδη ἴοσ ἐμαὶ θοοη. 
δός. ΏΘΩ, ξοΥ θυ ἢ ἃ5 16 σ0η [πῃ ἢ]5. ΘΡΙΘΠΟΌΓ͵ τηδίκος 

ΤηΔη}6ϑὲ ἴο τπι5 [ῃ6 Ὠοιβ οἵ [6 ἀδΥὺ δηα Ὀαίῃθϑ 411 {δίηρϑ [ἢ 
Ὀτρίη 655, Ὀὰΐ δῆοῃ Ὠἰρῃΐ 1ῃ ΠΟΙ ἀδικηθθα ΟὈΠΓοταῖθς ἀἸ501η0- 
[ἰοη5, Βᾶνα {ΠῈὺ ποί αἰβρίαγεα δἱοῖῖ (86 ϑἴδιτυ οὔθ, ψὨΙΟἢ 
ἸΠΪΟΥΏ 15 οἵ τὴῆ6 ψαίομεβ οἵ [886 ηἰρῃΐ, ον σ᾿ οδη 
ΘΟΘΟΙΏΡΙΠ5}. ΤΩΘΔΩΥ οὗ Οὔτ ἡρράϑ} 3 

Τι 15 80 (Ὠ8 δηβεθγθά). 
δός. ΑΠα ἰοῦ π6 ποῖ ογρεῖ [Πδὺ [86 τλόοοῃ Ἀούβο ποῦ ΟἿΪΥ 

ΤΉΔΪΚ65. Οἶδα ἴο τι5 [86 φαδτίοιθ οἵ [86 πἰρῃΐ, Ὀαῖ οὗ [πΠ6 τποητῇῃ 
αἰδοῦ 

(ουίδιηϊν (μ6 δηϑχεγεά). 
δός. ΑΠ4 νψῇῆδί οἵ [ἢ15: [δὶ σι ῇθγεαβ γα πθοα ἡσἰτπηθηΐ, 

[15 ἴοο {ῃ6 δανεηΐγ ρονοῦβ γἱ614 πὴ Οαῖΐ οὗ φαυῃ᾽5 Ὀοβομὰ 
[ΠΥ σαιι56 ἰοοά ἴο ϑρτίηρ πρ ἴοῦ οὐὐ Ὀδηθῆΐ ; δημα [ῸΓ ΟἿΓ 
Ὀεηθῆς ργον ἄθ Δρρσοργίαίβ βθαϑοῦβ ἴο διΓΪθἢ Ὸ5. ἴῃ ἀὰτ ποῖ 
ΟὨΪΥ ΜΙ [6 ΤΏΔΠΥ πα αἴνοῦθα οὐ]θοῖβ. οἱ πθράᾶ, Ὀπὶ στῇ 
[6 βου ΓΟΕΒ 8150 οἵ Οὐχ ΤΟΥ δηᾷ ρ᾽δάηθϑϑ ὅ 

85 (88 δηϑνεγθα δαροιν), [Π656 [ίηρθ ᾿θδὺ τοίζεη {γα} 
ἴο ἃ ἴονα ἴου τηϑδῃ. 

δός. ὟΝΕΙ], δηα πνιμδΐ οἵ δῃοίμοι ριο61655 οἸΠ, ἐπαΐ οὗ ᾿αΐου, 
Ὑ ὨΙΟὮ ΘΟΉΒΡΙΓΤΕ5 ΜΠ φάτ δηᾶ [ῃ6 ββαβοῃβ ἴο ρίνε Ὀοΐῃ ὈΙΉ 
δηἃ ἰπούθαθα ἰὸ 811 {πϊηρθ 56] ἴο τι5; ὩΔΥ, ΜὙΠΙΟἢ Π6ΙΡ5 ἴο 

1 κάλλιστον ἀναπαυτήριον. ΤὍὌΒδ αἰοιίοη πγουρθοῦί ἰ5. ““ ροδεῖοβὶ. 
2 δι9. ἴογ ἰθιηρῖθ οτἹθηίϊαϊίοη βεθ Ὅτ. Ῥεβητοβα ἡμποίεαᾷ ὉΥ Νογηβδῃ 

Το γου, Δαξωγα, Αὐριιϑὶ 31, 1892. 
8. ΟΕ Ρίαδϊι. Ζατος, 747 Ὁ. 4 Οἵγ, ““ὈῬ]δαβυζγα." 
ὅ (Γῇ, ΡΙαΐ. Ζατυς, 713 Ὁ; ,ϑγηι. τ89 Ὁ. ““ὙΠ656 (πΐηρϑ δῖα 5ίρτιϑ οὗ ἃ 

Ῥοηθῆορηΐ τερτΊα ἔοσ τηβῃ." 
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ΠΌΓΓΌΟΓΘ ΟἿ ὙΕΥΙΥ͂ βαῖνβϑ, δη ἃ σΘΟΠΠ]ΠΡΊηρ ΜΠ 4} [η΄ [δε ας 
115, ΤΟ ἄδυς 1 ΤΟΥ͂Θ αἸΙρΘΒΏΡ]6, ΤΟΥῈ ἡ ΒΟΪΘθοση6, δηα ΤΟΙ 
ΡΙθαβαηΐ ἴο (6 ἰαβδίθ ; δηᾶ τηδτκ γοῖ [ἢ Ρῥτορογίίοῃ ἴο [6 
δαηάδηοα οὗ οὐἵὔ᾽ ῃθϑα {π6 βυρειδθαμάδησθ. οἵ [5 ΘΌΡΡΙΥ. 
ὙΥηδΐ 5840 γοῖι σοῃοθγηϊηρ 5ΌῈ0ἢ ἃ ὈΟΟΩ 

Ἀμμ. Τὴ [815 ἀραίῃ 1 566 ἃ βίρῃ οἵ ργονι  ἀθηίαὶ] οδγ6. 
δος. Απαᾶ τΠθη [88 ἴδοϊ δαί [Ὧ6 ϑϑῖὴθ ἤδανθην ρον εῦ Πδ5 

ΡῬτγογι θα τ5 τι ἢτγο --- -οὐὐ δϑϑιίδίδης δραίηδὶ οοἱά, οἱ 
ΔΧΊΠΔΥΥ ἴῃ αἀἰδΥκηθ55, ΟἿἹἿ [6]]ονγ-σουκιηδῃ [πῃ ΘΥΕΙῪ τί δηά 
ΘΥΘΙῪ ᾿ἰῃηδίσασηθηΐ ΜΏΙΟΝ ἴου [Π6 5δΐκα οἵ 115. ὔΠ1Υ Ὡχοτίδ] τηδῃ 
ΤΊΔΥ ἸηγΘΩΐ ΟΥ̓ΆΓΓΏ]ΒὮ ὨΙΤη561 ψιῖη4]. ὙΥ̓μαΐ οἵ [}18, βδίησθ, ἴο 
Ραΐ 1 σοΙρ Πα ΟΊ 5]γ, ἴμογθ ἰ5 ποι! ηρ' 56 ν σθ8 016 το {πΠ6 1Π|6 
οἵ τηδῇ ψουτἢ ϑρρϑαϊίηρ οἵ Ὀὰὶ ονγαϑ 115 Τα τὶ σδίίοη τὸ ἅτε ἢ 3 

Τπζ. 85, ἃ ἰτδῃδοθηάθηΐ ἰπδίδηοα οἵ Ὀθηθνοίθηΐὶ ἀθϑιρῃ. ὃ 
͵δϑε. Αρϑίῃ, σοῃβϑίθυ [ῃ6 τηοϊίοηβ οἵ {1π6 ὅπη, ΟΝ θη 

ἣς ἢδ5 τυτηεα Ὠϊτὴ δουΐ ἴῃ ψὶηΐοῦ ὃ ἢ6 ἀρϑίῃ ἀἄσανγβ ὨΙΡῺ ἴο 118, 
ΓΙΡΘΏΙΩΡ ΒΟΙῚ6 {τπ1ἴ5, ΔΠα σδβίηρ, οΟἰμουθ ΏΟΒΘ ΠΠΠ16 15 ραϑὺ ἴο 
αὐν πρΡ; δον ἤθη ἢ6 δα5 {01|Π||δα ἢ15 σψοῦΐκ ἢὯ6. σουλθθ 0 
ΟἸοβθύ, Ὀὰΐ {ΠῚ ΔΥΤΑΥ 85 1 1ἢ ἴδβαγ ἴο βϑοούοῇ τιι5 ἴο οὔσ Πυχί 
ὉΠ π|γ ; δηα ἀραῖῃ, ΨΏΘΩη Π6 ἢ85 τοϑοῃεα ἃ ροϊηΐ βεῖθ 1 ἢ6 
ΘΠ] ῬΙΟΪοηρ Π15 τοίγεαὶ γα δου Ρ]δίηγ θ6 ἤοζθῃ ἴο 
αρθαίῃ σι οοἹ]ά, μοί μον Π6 ἔπτη Πἰτὰ δροιΐ δηᾷ ταϑαπλθϑ 
Ὦ15 Δρρτοδοῦ, {τανθυϑιηρ [δὲ τορίοῃ οἵ [ῃ6 ἤδαγθὴβ ψΏΕΙΘ Π6 
ΤΩΔΥ 5η664 15 σΘηἾ8] ᾿πΠπθηςσα Ὀ6ϑὺ ΡΟ {5.Ψ . 

85, Ὁροὴ ΤῺ ψοτὰ (ῃ6 δηβνεσθα), [Π656. ΟσΟΙΓΘΠΟΟΒ 
Ῥθαγ [Π6 ἱπιρῖθδ55 οἵ θείηρ 50 ογάθγθα ἔοσ [868 β8κα οὗ τηδηῃ. 

δός, Αηά ἴῆξη, ἀρβϑίῃ, 1 Ὀεϊηρ τηϑηϊδδὶ [αὶ γα σου] ποί 
ΘΠ π6 ΘΙ ΠΥ ΒΟΟΙΌΒΙηρ᾽ ἢδαΐ ΟΥ [τεθΖιηρ᾽ οο]α 1{ ΠΥ οδῖηδ 5πά- 
ἀβηΐν Ὁροῆ 5, ΠοΐΘ ΠΟῪ ρυϑαμπα!ν [Π6 5 ΔΡΡρτγόδοῆθβ, δηά 
ΠΟΥ͂ ρΊΘ Π14}}γ τοοδάθϑ, 580 ἐμαΐ να [41] ἴο ΠΟΙ (6 - ΠΟΥ͂ γγχαε σοι δ 
δῖ Ἰαϑὶ ἴο εἰπεῖ δχίγεμηα. Ὁ 

1 Τῆι, ““απμᾶ ἴδῃ [π6 βοΐ {μαΐ ἐπεν Βαάᾶ τηϑάθ ῥγονίβίοῃ ἔοσ 15 οὗ βύξῃ 
το" ; 116 ογβάϊ οἵ 1815 Ῥοοι, δοοογαϊηρ' το Ἡ βἰοά, Ῥϑίηρ' ἄπθ ἰο Ῥγοιμθίῃβαβ. 

2 Οτ, “τὸ {{{6-αἰἀϊηρ᾽ Δρρ]δησα νοσῶν οὗ {π6 πϑηλα.᾿" 
5. ΟΥ, ““Ὑε5, [δὲ τηδὺ Ὀξ οδ θά δῇ βχίγεηλθ ἰηβίθηςα οὐ {88 ἀϊνίπα “ΡΒ Π8η- 

1τοργ. "ἡ ΟΕ Οἷο, ἐδ δὴ }. ἢ. 62. 
4Α βίῃρὶβ ΜΆ. ἰηβεγίβ δὶ Ῥαββαρε τὸ δὲ καὶ ἀέρα. . . ᾿Ανέκφραστον. 
ὅ. 2,6, 85 ΜΘ 58.}, “ἴον [ὴ86 ψίηΐεῦ σοίζέξε," 
6 Ογ, ““ποῖβ ἴῃ ρυδᾶθδ) δρργοβδοῦ δηᾶ ρτϑᾶμδ) τϑοθϑϑίοῃ οἱ 1[η6 ϑιη-ΡΟοά, 

50 ΡΥΔΑΤΆ41 [δὶ »)7 ΤΈΔΟΏ ΕἸΏΘΕΙ ΘΧΊΓΘΙΩΘ 1 8 ΤΩΘΏΏΘΥ ΡΘΙΌΘΡΕΡΙΥ, δῃα Ῥεΐουθ 
ΨῈ 816 αὐγασα οἵ 115 βθυουῖγ. 
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ἘῸΓ ΤΥ Ρδῖΐ (6 τερ]16 4), {π6 φιδϑῆοη [Όγοθϑ 156} ΠἸΡΟῺ 
ΤῊΥ ΓΔ] η6, τ οίμοσ [ῃ6 ροαβ γα δὴν οἴμεῦ ὀσσπρδίίοῃ βϑᾶν8 ΟἿΪΥ 
ἴο Τ]ηΙϑίαυ ἴο πϑῃ ; 8η6 1 δῖ ΟἿΪΥ ΠΙηΠοΓθα ΠΟΙ ϑ8 γ1ὴρ 50, 
Ὀδοδιιδα [ῃ6 ταϑὲ οὗ ΔΏ1Πη815 Του] 5θθι ἴο 5ῆδτε [8656 Ῥθβηθῆϊίδ 
ΔΙοηρ ΜΙ τηδη. 

δός. ΝΥ, ἴο Ὀ6 506 ; δη 15 1 ποῖ ρα παῖ [ἢ 656 Δῃ1πη48]5 
[Ποιβοῖνεβ ἀῖῈ θοτη δηα Ὀτεα ἴοσ [ῃ6 5αΐκα οἴ τηδῃ δϑ Αἴ ΔηΥ͂ ταίξ, 
ὯΟ {ἰν]πρ ογθαΐατα 5ᾶνα τϑη ἀθυῖνε 5 50 ΤΥ Οὗ 15 δὨ]ουτη ηΐβ 
του βῇξερ δῃᾶ ροδῖβ, ἤούβεϑ δηᾷᾶ οδί]θ δηα δ5565, δηᾷ οἴμεῦ 
ΔΉ Ϊ5. Ἐφ 15 τόσα ἀδροηάθηί, 1 βϑῃου]α σΌΡΡοβθ, οὔ [886 
ἴδῃ ὄυθ οὔ ρδηΐβ δῃᾷ γερεία]θ5. Αἱ 800 ταίβ, ΘαΌδ!}ν 
ΜΠ [686 Ἰαίζευ ΤΠ6Υ θεῖν Ὠϊπ δ5. τηθδηβ οἵ ϑ 5ιδίθηςα ΟΥ 
ΔΥΓΟ]65. οἵ σΟΙΠΠΊΕΙΟΘ ; ἸηΠ46Ε6(, 8. ἰαῖρα ρογίοῃ οἵ τῇ6 Βιπηδῃ 
ταν Ὧο ποῖ τι58 6 ρτγοάποίβ οἵ [ῃ6 501] δβ ἰοοά αἵ 411, θαΐ 
᾿τγα οὐ {86 τὰκ δηα οἤθοϑα δηᾶ δῇ οὗ [ΠῚ ἤοοκϑ δῃηᾷᾶ ἢογάβ, 
ὙγΠ15: 411] ΤΠΘ ΕΥ̓ΘΙΥΜΏΘΓΘ ἴϑηθ δΔηα αἀοχηδϑίοαϊα [86 ΤΏΟΓΘ 
561] Κιηα5 οἵ δηϊπλα]β, θα τὰτῃ ἤθη ἴο δοσοιηΐ 85 [Ἐ]]ον- 
ὙΟΥΚΟΙΘ [ἢ ΜᾺ δηα [οΥ οἴει ΡΌΓΡΟΞΕΒ. 

85, 1 οαηπηοί Ὀαΐϊ ἄρτεα ΜΠ ψμαΐ γοι 540 (88. δηβυγεγαά), 
ΏΘη 1 566 (πα δηϊπη1α 15 50. τοῦ ϑἰτοηρεῦ (Πδῃ τηδῃ ὈΘΟΟΙΠῚ6 
50 510 ϑεαγνίθηΐ ἴο 815 μβαπα {πα μ6 σδῇ ι56 {Πεπὶ 85 6 [15[85. 

δος. Αηά 85 ψἵὰ τϑῆδθοϊ οἡ ἴῃς ἰηβηϊθ Ῥοϑδαίῦ δηά α{{Π| 
δηα [ἢ νϑγδῖν οὗ ἢδίατο, ῃαΐ δῖα α ἴο 580 οἵ [86 ἴδοϊ {ῃμαῖΐ 
ΙΏ8) ἢδὰ5 Ὀθθὴ επηαονεα ΜΙ 5ΘΏΒΙΌ1Π1165 ψ]οἢ σοτοβϑροηά 
ὙΠ [15 ἀἸνεγθιν,  ΒΕΥΘΌΥ γα ἰαῖκα οὐ ΗΠ] οὗ Ἔνεῦν Ὀ] οσϑίηρ 1 
ΟΥ, ἃρδίῃ, [ἢ15 πηρδηϊθα βου]! οἱ τραϑοηϊηρ, ΏΙΟὮ ΘΉΔΌΪ65 
15 ἴο ΟΥ̓ΑῚ 1! ΘΓΕησΟα5. σοησογηϊηρ τῆὴ6 [Πηρθ ΜΨΏΙΟΉ ψγὰ ΡοῚ- 
σΘῖγθ, δηα ὉΥ αἰά οἵ τηθιλοῦν ἴο ππαριβδίδη ἃ ΠΟΝ Θδοῇ ϑβεὶ οἱ 
[Προ τὺ Ὀ6 ἰτπη6α ἴἰο ΟὔΥἵ ροοά, δηά ἴο ἄδθυιϑα σουηῖ1655 
ΘΟΠ᾿ΓΙνΔΉΟΕ5. ΙΓ 8. ΙΕ ἴο Θη]ουίηρ ἴῃ6 ροοά δηᾶ τϑρε] ]ηρ 
[ῃ6 6ν]] ; ΟΥ Ἰαϑίγ, θη γα σοηϑιαου [6 δου Ὀεβίονεά 
ὍΡΟΙ τ|5 οὗ ἰηἰεγρτγείαςνε σρεθοῆ, ὈΥ ψοἢ γα ἀγα δηδὈ]θά ἴο 
Ἰῃδίτιος ΟὯΘ δηοίῃϑι, δηα ἴο ρϑυοραῖα ἴῃ 411] {π6 ὈΪ]οθϑίηρϑο 
[οΥθ- δτηθά : ἴο ἔοτῃιχ ϑοοιθίθϑ, ἴο βϑίδ ὈΠ58 ἰανγϑ, Δηα ἴο θῃΐεῦ 
ὍΡΟΙ ἃ Οἰν] 564 οχιϑίθηςς, 3-- σαί ἂτὸ χα ἴο {πη} 

1 Οὗ, ““Αραΐῃ, ψῇδη 8 οοπϑί θυ μον τηϑην Ῥαδαία] ορ͵θοΐς. [Π6 γα ἀγα 56 - 
ν᾽ δ ]6 ἴο τβῃ, δηαῖ γοῖ μον ὉΏ]1Π|κ6 ἴον ἀτο ἴο οὔβ δῃοίμογ, [86 ἔδοϊ τῃδὶ 
τη Ὧδ5 Ῥθθὴ δηαονγεα ΙΓ σθῆβθ5 δαάδριθα ἴο θϑϑοῦ οἷἶδϑθ οἱ {πΐπρϑ, δῃᾶ 50 
Ὧδ.5 ἀοοθθ5 ἰο ἃ Μουϊά οὗ Βαρρίηθϑϑ. 2 (ἢ, Αχϊβίοι, 2. 111. ἰχ. κα. 
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μά, Ὑ85, ϑοοταῖθ, ἀθοιἀθα]ν τ ψου]Ἱα ἀρΡϑασ {δαὶ {ΠῸ 
Βοα5. 4ὁ πιδηϊδϑὶ ἃ ρύβαΐ ταρατά, πᾶν, ἃ ἰθπᾶθυ οᾶγθ, ἰοναγα9 
τηϑηϊΙη4, 

͵ϑ9ε. ὟΝ ΕΙ], ἀπ ψμδὶ ἄο γοῖ τδῖα οὗ [ῃ6 δοὶ {πὲ ψΏΘΓα 
6 816 ρον 1655 ἴο ίακα δαάνδηίΐαρθοιιβ [ογείποιρῃΐ ΟΣ Οὐγ 
[αἴυτ6, αἱ [ἢ15 βἴαρε πεν {ποιηβϑοῖγεβ θη τι5 {ΠΕ} σο-οροσδίϊοῃ, 
᾿ραυ ηρ ἰἴο {26 ἸΠΘΌΪΓΕΙ [γοῸρΡἢ αἰνιηδίίοη Κηομν]εᾶρε οὗ 
δνεηΐίβ αρουί ἴο Πάρρεῃ, δηᾶ ἰηϑίγαοίίηρ τὴ ΟΥ̓ δῖ ΤηΘΔη5 
ἴΠ6Ὺ τδὺ Ὀδθϑὶ Ὀ6 [υτηῃθα ἴο ροοά δοσοπηΐ Ὁ 

πᾷ. ΑΥ, δῃᾶ γοι, ϑοοίδΐθβ, ἰῃ6Ὺ σοι] δθεῖ ἴο {ταδὶ 
ἴῃ ἃ ΤΟΤΕ [Π͵ΘΠΟΪΥ ΤΠ Γ 511} [Ώ8η (ἢ6 τοϑί οἵ τήβῃ, 1, ψ τ ἢ- 
οἂΐ γα !ηρ ανεη ἰο Ὀς6 ᾿ηααϊγεά οἵ ὈΥ γοι, {Π6 Ὁ 5880. γοι ὮΥ 
5]ΡῺ5 Ὀεαίοσομδηά ψῇηδὺ γοῦ τηπδβί, δηα ψηδὶ γοῦ πηυδί μοὶ ἀο.Ϊ 

δός. 65, Δηα γοῖι Μ1] αἰβοονθῦ ῸΥ γουτβεῖ τῃ6 {τ ἢ οἵ 
δαί 1 5840, 11, σους ναϊ!ηρ ἴο ὈΘΒοΙά [μ6 ουὐϊνατα δηά 
ν 51016 ἔογταβ 5 οὗ [ῃῆ6. ροάς {πειηβεῖνοϑ, γοῦ 11 Ὀα σοπίδηϊ ἴο 
ὈδΘμοΙα {πεῖ σουκβ; δηᾶ σι τῃεθ6 Ὀείοτε γοῦ, ἴο ΜΟΥΘΏΙΡ 
Δη6] Ὠοηοῦΐ [6 Ινη6 δυΐμοῖβ οἵ θη. 1 νου] ἤδγο γου 
γτοῆθοι {παῖ [ῃ6 νεῖν ροάς {πϑιβεῖνεβ βαρροδί [ἢ15. ἰοδοίηρ. ἢ 
Νοί οἠβ οἵ [χε86 Ὀυΐ ρῖνϑϑβ τι5 ἔτθεῖν οἵ ἢ15 Ὁ] ϑϑίηρβ ; γαῖ [Π6Ὺ 
ἄο ῃοΐ 5ῖβρ ἴσο ὈδὨϊη4 {ΠΕῚΓ νεῖ] 1η οτθι ἴο ρύϑηΐ ΟἿΘ 5120]6 
Ὀοοη.ὅ Απά ργειθυληθηῖν Ηα σῃο ογάσιβ αημα ἢο]45 ἰοροϑίμου 
ἴῃ6 πηϊγουβθ, ἢ ̓ῃ ΜΒΙΟὮ τα 811 [ηρθ Ὀθδυῦα] δηᾷ ροοᾶ; ΏῸ 
[ΔϑὨϊος δηα ταί οηβ ἴ ἴο ΠΟ θυ-Θ Πα Ιηρ᾽ π56 ἸΏ ΟΙΏ, ἰςθορίηρ 
[0 [τεα. ἤτοτὰ 5: οηθ85 οὐ ἄθοδυ,ὃ 80 (ῃδΐ σου (ἤδη πουρῃϊ 
11 ΤΪ σίου ἴο 15 ΜΠ] ὈΠΕΙΤΙΏΡΊΥ,----[ἢ15 (οα 15 566 ἴο ρευ ΓΙΌΣ 
[ῃ6 τηϊρῃτς5ῖ ορεγδίοηβ, θὰϊ 1 (ῃ6 δοῖιδὶ δατηϊη!δίγαιοη οὗ 
[86 βϑαῖὴδ δοιἄθϑ ὨΙτη56 1 Την 51.016. ἴο τηοτίαὶ θῶ. Ἐδβῆβροϊ 
Γασθου, [ῃ15 σὰ Δῦονθ ΟἹ ᾿ρδδάᾶϑβ, 50 ν᾽β: 0 16 ἴο 41]----ὃβ ψῈ 
ΘΌΡΡΟΘΒΘ,----Ὑ}}} ποΐ 5 Εευ τη ἴο τεραγὰ δῖ ἴοο ΠαΙΎΟΜ]Υ, Ὀαΐ 

1 566 ἃβῇονυβ, 1. ἵν. 14, Ρ. 20, ἴὺ ἃ Ῥάγβ]]εὶ ἰο ἐδ {γαίῃ οἵ ἰμουρῃΐ οὐ 
(η6 ρατί οὗ Διιϑίοαδευλας “' (6 {π||6,᾿ θᾶ οἵ Ἐπ γάθπηιβ; δηά ἴοσ ϑοοζαίαθϑ' 
δαιμόνιον, 586 ἀθονΘ, Ρ. τ ; ατοίς, ῥζαΐο, ἴ. 40ο. 

2 Οῇ Οἷς. ὧδε δῆ 90. 1. χὶϊ. 4τ|; [δοίδηίία5, ὧδ γα, Χὶ. τΆ. 
8. 5εὲ6. 1,.. Ὠιηάοτῇ αὐ ἴος. (ε4. Οχ. 1862), θεούς; α. ϑδᾷρρε, νοὶ. {|. 

“1. ογῖξ, Ὁ. χχῖχ.; ΕΚ. Κ  ἀβηθῦ ; Ο, ΘΟΒΘΏΚΙ. 
Ἐ 2.6. ““τῆϑι τηδῇ ταδί να 1 ὈΥ ἰ1ἢ.᾿ ἘῸΓ ὑποδεικνύναι οἵ. ΖΦ εο7ι. χΙϊ. τ8. 
5. Βομηρίά. οἷ, Ῥίαϊ. γαΐξ, 396. 
6 ΟΥ, “16 οο-οταϊηαῖοσ δηα σοηίβδίηου οὗ [πΠ6 αηΐνουβο, 
7 Οὐ, ““ἴῃ ψοτῖη 811 θδδυϊυ δηά ροοάηξββ ἰ5,᾿᾿ 
8 Οὗ, Φγο. ΝΊΠΙ. νἱϊ. 25; ἀρονβ, 1. ἰν. 13, Ρ. 29. 
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ΒῆοΙΠ4 ΔΩΥ͂ Θ558 ὺ ἰο ψϑίοῃ τὰ ΜΠ 8. ΘΠ ΔΠ161655 βδίασα ἢ 11] 
βηδίοῃ ΔΑΥ ἰΠ6 1 ρον οἵ νἱϑίοη. Αηάᾶ 1 [88 ροάβ [ῃβιη- 
56 ν 65 876 [ἢπ|5 πηβθθῃ, 50 ἴοο 5}4}1] γοὰὰ ἢμπαά {ΠΕ6ῚΓ τ] ]Ἰϑίοιβ 
ἴο Ὀὲ Ὠϊάάδῃ αἷθο; ἴοὰ ἴὴ6 Ὠεῖρῃϊ οἵ ἤδανεὴ αονε [ἢ8 
[απ ἀἄθυθοῖῦ 15 Ῥ]ΙΗΪγ Ὠπτ]δά, Δηα {ΠΡ 5. ΟΥ̓ΘΥ 411 ἰμαΐ 10 
Θησομηΐθιβ, γαῖ Ὁ 15. 8} -Ἰην 510 16, ΠῸ ΕΥΘ6 τὴν ἀείβος 115 
ΟΟΠΉΪΠρ᾽ ΟΥ̓ 5 σΟΙΠρΡ ΟΥ [ἢ8 τηοιηξηΐ οὗ 115 5Βὕοορ. 16 ψιηα5 
Αῖσο δῖα {πϑιηβοῖνος πηβθϑῃ, ἐπουρῇ ἰΠ6 11 ὑγου 5. ἀ΄α τηϑη]δϑῖ, 
Δα ἰὨτοῸΡἢ [ΠΕΙΓ ΔΡρτόϑοῇ ψ͵ὸ ἀῖΘ ααῖα οἵ θη. ΑΔμπᾶ [ἰδεῖ 
15. ηοί [ογρεῖ, [868 850] οἵ τηδῃ Ὠ1τη561, ὨΙΟΏ 1{ δυρῃΐ εἰ58 
Ἀυμηδη ϑἤδτοθ ἴῃ [π6 αϊνιη6--- Πού νΕσ τϑη1Π}650]}}7 δ τοηθά 
ΙΓ ΟἿἿ ὈοΟΒοΟΠΊ, 15 ἃ5 ὙΏΟΙΥ δ5 {86 τοὶ μιἀάθῃ ἔγομι ΟἿΓ 
5826. ΏὮδδβα (δίηρϑ γοῖ 5ῃοι]α ἰΔῪ ἴο τηϊη6, δηα ποί ἄξϑρίβ8 
[86 1ν]51016 οὔθ, θαΐ ἰδαγῃ ἴο ΤΘΟΟρΊ56. [Π6ῚΓ ΡΟΥΕΙ, ἃ5. ΤῸ- 
γεαϊθά τὼ ουϊναγά τὨϊηρθ, δπα ἰο Κηοῦ ἴῃ6 ἀϊνγιηθ ᾿ηἤπιθηςε.ἷ 

Ναγ, ϑοογαΐθβ. (ἸἘρ16α Ἐπ Πγάδηλι15), εγα 15 ἢὸ ἀἄδηρεγ 1 
5}02}} [υχ ἃ ἀθαΐ δαὺ ἴο [6 αἰνίηξ ᾿ἤπθηςα ονθῃ ἃ {{{|6 ; οὗ [δαΐ 
1 τὴ ποῖ δἰζαια, Ὀπὶ 1 δὴ ουΐ οὗ μϑατΐ ἰο {διηκ ἰῃδὺ ἢο 508] οἵ 
ΤῆΔη ΤΩΔΥ͂ ΘΥ̓ΕΓ τααυϊία [ῃ8 ᾿ἰΠπάἄηθδϑαα οἵ ἰἢ6 σοάς ψΠ ἢ δίπηρ 
σταιααδ. 

ΒΕ ποῖ ουξδΠοῦ Πρδατί Ὀξδοδυβα οὗ {παῖ (ἢ6 5414); γοι! ΚπῸν 
δὶ ΔΏΒΜΘΙ (ῃ6 ροα αἱ Π.6ΙΡὮΙ τδίςεβ ἴο βαο ἢ οὔθ ἼἴΠὴΟ σομηε5 
Θϑἰςηρ “ΠΟΥ͂ 524] 1 τείυσσγῃ [πη ἴο Ηδανθῃ ἢ "--- Ασοοτάϊηρ 
ἴο {ῃΠ6 αν δῃηα οσπβίοιῃ οἱ γοῦγ οΙἱγ ἢ; δηα {ἢ15, 1 ΡΓΕΘΌΙΠΠΘ, 15 
αν Δα οσυβίοιη ονουυνῆθγα [ἢδὲ ἃ τηδῃ 5ῃου]ά ρίεαβε ἴῃς ροάβ 
ΜΙ Οἤδογιηρδ δοσοτγάϊηρ ἰο [6 ΔΌΠΠΠν ὨΙΟὮ 15 ᾿ῃ .5. ΗΟΝ 
[ἢ ϑῃου]α ἃ τῆδῃ ὨοηΟσΣ ἴῃς ροάβ ψιἢ τοῦθ ὈδΘδας 1] ΟΥ 
ὨΟΙΘΓ ὨοηΟΟ͵ [Δη ὈΥ ἀοϊηρ ψμδΐ {ΠῈῪ ὈΙ4 Πῖτα ἢ Ὀυΐ 6 πχυϑί 
ΙΏ ὯΟ ΨΜΊΒΘ 5]Δ κῃ ΟΥΓ [84]] ϑῃοτγί οἵ 15 δΔΌ}Πγ, [ΟΥ ΏΘη 8 Τδη 
50 4068, 1 15 Τηδηϊοοί, 1 ῥγδϑιτηθ, ἐμαὶ δ 1ῃ6 τηογηθηΐ ἢ 15 
ἢοΐ Βοπουσηρ ἴῃ6 ροᾶς. Υοι τηπδὶ θη Βοηουγ [Π6 ροάβ, 
πού ἢ 5μοσγίοογηϊηρ πὲ δοοογάϊηρ ἴο γοιγ ΔὈΌΠΥ; δηά 
Βανίηρ 50 ἄοῃμθ, Ὀ6 οἵ ροοαᾶ οἴθοσ δηά ἤορβ ἰο τϑοδῖνγα τῃ6 
ρτθαίθϑδί Ὀ]θθϑίηρθ. ἘῸΓ ψΏΘγα εἶθα 5ῃοι]α ἃ τηδῃ οἵ 50 δῦ 
56η86 ἰοοῖ ἰο τϑοαῖνα ρτοαὶ Ὀ]αθϑίηρβ 1 ποῖ ἴτοπὶ (ῃο56. γῆ 
ΔΘ 8016 ἴο ΠΕ6ΙΡ Ὠϊπὶ πηοβῖ, δμα Ποὺ εἶδα 5Βῃο 4 6 Πορε ἴο 

1 τὸ δαιμόνιον, ἰ[ῃς ἀϊνίηἰίγ. 
2 ΟΥ,. ““δηᾶ [ἢδι Ἰανν, 1 ὈΓΘΘΌΙΩΘ, 15. Ὁ Ίνοβ8] ἡ ΒΙΟἢ βαγϑ, [θὲ ἃ τάϑῃ,᾿ εἴς, ; 

διηα ἴον [68 τηαχίτι 5886 Ρουθ, Ρ. 22; “πα. 111. 11, ο (Ττϑη5. νοὶ, 1, Ρ. 154). 
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οὈίδιη [δὰ βᾶνα ὈΥ βεαείπηρ ἴο ρθαβθδα ἢἷβ ΠεΙρϑῖ, δηᾶ ΟΝ 
ΤΊΔΥ Ὧδ6 Πορα ἴο ρῥίθαβθ 815. Πϑῖρεσ Ῥείζου ἰθδῃ ὈΥ γιοϊάϊηρ 
ὮϊτῚ [ῃ6 διῃρίδϑὶ οὐθάϊεηςο ἢ 

ΒΥ 5ύςοἢ ψογά9---ηᾶ σοηάποί σοΙγοϑροηϊηρ' ἴο Ὧ15 ψοτα5---- 
ἀ1α δοοταῖθβ τηου]ά δᾶ [βίοι τ[ῃ6 Ὠρατίβ οἵ ᾿15 σοτῃ δ: ΟΏ5, 
τηβκίηρ [θη αὖ οὔσθ τοτα ἄθγουί δηά τοῦτα νιγίποιβ. ἢ 

Γ΄ 1γ.-Βαΐ ᾿ηἀ664 35 ψΊΓ ταϑρθοῦ ἴο 7υ50166 δηα ὈΡΠΡΉζΏ655 
Ἦθ ποῖ ΟΠΪΥ πιϑαδ πο ϑεοζεῖ οἵ [ῆ6 οριπίοη ἢ6 ἢ6]4, πὶ ραγα 
ΡΙδοίοα] ἀθιηοηβίγαϊοη οὗ 1, Ὀοΐῃ ἴῃ ῥγιναία ΌΥ Ὧϊ5. ἰαν- 
ΔΙΌΤΙ Ιηρ Πα ΠΟΙρΡΙα] θθμανίουτσ ἰο 411,5 δηᾷ τη ρα Ό]ς ΟΥ̓ οὈθγιηρ 
ἴῃς τηδρΊϑίταῖθθ ἴῃ 4}1 [Παὶ [ῃ6 Ἰαΐγα βη]οϊηθά, γῇ θί τη [Π68 
116 οἵ [6 ΟἸΓΥ͂ ΟΥ̓ 1ἢ ΤΑΙ ΠΓΑΥῪ 5ΘΥΊΟ6, 50 [πδ΄ ἢ6 ψὰ5 ἃ ρδίζεγῃ οἵ 
Ἰογαιν το [86 ταϑῦ οἵ [ῃ6 ψου]ᾶ, δηα οὐ [γα 5ΈνΈ δὶ ΟΟΟΔΒΙΟῺΒ 
1Ώ Ῥδυς Αγ : τοί, Τ ἤθη 85 ργοϑιάθηΐ (᾿ριβίαίθϑ) οἵ [Π8 Δϑϑθυ Ὁ Υ 
ἢ6 σπου] πού βαῖον [Π6 βογούθιρῃ ρβορΪα ἴο ἰαΐκα δῇ πποοηϑβίτα- 
[οη8] νοίΐρ,: θὰξ γεηϊξατϑά, οὐ τῆς 5146 οἵ [ἢ6 ἴανϑ, ἴο τϑϑιϑί ἃ 
οὐστοηΐ οἱ ροριδι ἰδοηρ δἰσοηρ Θποιρῃ, 1 τἸηΚ, ἴο ἢδΥθ 
ἀδπηϊοα δηΥ οἴδοῦ πάη. Αρδΐη, ἤθη [ῃ6 ΤΥ {ἰτ]δα ἴο ἸΑΥ͂ 
ΒΟΠΊΘ 1Π]ΠΠΟΙΟη ΟἹ Ὠϊ ΟΘΟΠΙΓΔΙΥ ἴο τῃ8 ἰανγθ, δ6 τειβϑά 
ἴο ΟΌΘΥ, 85 ἴὼσ ἰηϑδίδῃςα θη ΤΠΕΥ ἰοσρααᾶβ ἢ15 ΘΟ ΥΘΙΒΙΏΡ 
ὙΠ {Π6 γοιηρ ;5 οἵ ἀρϑίη, ἡ Θ ἘΠΕῪ οτάθγεα ἢϊπ δηα σεγίβ!ἢ 
ΟἴΠΕΙ οἰ Ζθηβ ἴο ἃγίθϑί ἃ ἤδη ἴο Ὀ6 ρα ἴο ἀεξαίῃ, μὲ βἰοοά 
οἷ 51ηρ]6 - βαηάθαᾷ οὐ τὰς ρτοπηᾶ πᾶ τῃ6 ᾿η]πηοίοη5. Ἰαϊά 
ἼΡΟΩ Ὠϊτη ΕΙΘ ΘΟΠΊΓΔΙΥ ἴο ἴπ6 ἰαδ. πα Ἰαβίγ, ἤθη ἢς 
ΔΡΡΘΑΙΘΩ͂ ἃ5 ἀείεπάδηϊς ἴῃ [886 ϑυϊ ἰπϑατυϊεᾷ ὈγΥ Μεϊξιμ5,7 
που δίδηηρ (μας 10 γὰ5 οὐβίογλαυυ ἴογ ΠΠρϑηΐβ τη [μ6 ἰδ 
οουγίβ ἴο ἢυμηουῦγ {π6 Ἰπᾶρεϑ ἴῃ ἰῃ6 οοηάποί οἵ {ΠΕῚῚ ἀὐριτηθ 5 
ὈΥ Παϊίίεοιγ ἀπα ϑαρρ]]οδιοη 5. σΟὨΊΓΑΙΥ ἴο (πε ἰανγϑ,8 πού ἢ- 

1 ΟΥ, ““βουηάᾶσγ οὗ 508] δηα τότε ἰθιηρεγαΐα 85 Ὑ761} α5 τῆοσγα ρου. 
21, Τ᾿ ιμάοσῇ ϑαβρθοίβ [88 1-6, ᾿Αλλὰ μὴν. .. πολλάκις], εά, Γ1Ρ5. 1872. 

5686 εἷδο Ῥχγϑεῖ. ἰο Οχ. βᾶ. ρ. νἱ]. 
8. ΟΥ, ““Ἐγ ἢἰ5 οοπάποί ἴο 811, ψνῃ]οἢ νγὰ5 ποῖ ΠΔΘΓΟΙΥ ἰμποοσδηΐ ἴῃ [Π8 6Υϑ οὗ 

Δ πα οπβίομῃ Ῥαΐ ροβιίνεῖν Ὠ6]Ρ ἢ ι].᾿" 
4 5εὲ6ὲ. ἄβῆογβ, 1. 1. 18, ρ. κα; ἡἴοῖζ, Ἵ. νὶἱϊ. 14, τὸ (Τγβϑηβ. νο]. 1. 

Ῥ. 32); ατοίςᾳ, 27. α. νἱϊ!. 972. δ᾽ 66 δῇουβ, 1. 11. 35, Ρ. 12. 
6 Τροη οἵ ϑδίδιηΐθ. 566 27, 11. 11. 390 (Ττϑηδ. νοὶ], ἷ, Ρ. 57); Ρἰαί. 

“120. 3260; Απάος, ὧδε γε, 46. 
7. 866 4ῇονϑ, 1. ἰ. τ, Ῥ. τ; Ρῖδϊί. “42᾽οζ. το ς. 
8 Καύμπηον οὗ Οὐἰπι!. ΨΝΊ. 1. 7: ““Αἰῃδηΐϊβ. δϑδβοίαβ πηόνογα δἰ ΡαΥ 

ΡΓΔΕΘοοηθα ΡῥΙΌΒΙ ρΡορϑέι ογαίογ᾽᾿ ; “120, 4; Ὀεΐονν, ἢ. 186; ῬΙαϊ. “2οἷ, 38 
Ὦ, Ἐν 
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βίδηηρ αἴ5ο ἐμᾶς ἀείεμαδηϊα ονεᾶ {πεῖν δοαυίίία! ὈΥ [Π6 
οοὐχί ἴο [ἢ6 εἰηρὶογιηδηΐ οἵ βϑποῇ τηείῃοαβ, ἢ6 τεπιβθα ἴο 
ἄο ἃ ϑίῃρίε {πῆρ ονανευ Βαθιΐϊαδὶ ἴῃ ἃ οουτί οἵ αν ΜΏΙΟΙ 
Ὑὰ5 Ὡοΐ 5.1 ΠΥ Ἰερα] ; δῃαᾶ πουρῇ ΟΥ̓ ΟἿΪΥ ἃ 5]]1|ρῃί ἀβῆβοϊοη 
[το [ῃ6 5ίσίοι ρα 6 τηῖρῃς δα] ἢᾶνα δε δοαυϊίίεα ὈΥ 
Ὧ15 πᾶρε5,} 6 ρῥτείεισθα ἴο δϊάθς Ὀγ [ῃς ἰανγ δῃᾷ α16 ταίμεσ 
[Π4ῃ ἰταηβρτεβϑ {πε πὴ δηα ᾿ϊνᾳ. 

Τῆθ56 νον 6 ΠΟαΌΠΘΠΠΥ τηδἰπίδί θα ἴῃ σΟΠγΕΙΒΔΙΟΏ, 
ΠΟΥ͂ ΜΠ ΟμΘ Δπα ΠΟΥ ΜΙ δηοίμεν, δηα ομθ Ῥδυ ΟΌΪΔΥ 
ἀἰβοιβϑίοη ἢ ἩΠΡΡΙα5. οἵ ἘΠῚ 2 οὐ [86 ἴορῖς οἵ πϑέϊο6. δηά 
ὈΡΠΡΏη655 85 ΟΠ ἴο ΤῊΥ͂ Κπον]εάᾶρα.8 

ἩΠΙΡΡΙα5 δά 7.51 αὐτίνεα αἱ Αἴμβηβ αἰζευ ἃ ἰοῆρ δΌβεῃςθ, 
Δα ομδησβδα ἴο Ὀς ργδβϑθῃΐ ἤεη ϑοοζαΐες νγὰβ [6 ]]Π1Πρ᾽ ΒΟΙῚΘ 
᾿Ιδίθηθυβ ΠΟῪ δϑίοηϊϑηίηρ 1 ψ͵ὰβ ἰῃδΐ 1 ἃ τηδῃ ψϑηϊεα ἴο ρεῖ 
Δηοίθευ ἰαπρῃϊ ἴο Ὀ6 ἃ 5ΠΟΘΥ Δ ΚΟΙ ΟΥ ΆΟΔΥΡΘ ΤΟΥ Οὐ σοΟρΡδυβητἢ 
ΟΥ δοίβοιηδῃ, ἢ6 σου] ἤᾶνα ἢῸ ἄοιδὲ ΏΕΙΘ ἴο δε μα Ὦϊτη [οΥ 
[6 Ριτροβα: “Ῥϑορὶθ 58ὺ,7 6 με δἀάεά, ““τῃδύ 1ἴ ἃ τδῃ ψϑηῖ5 
ἴο ρα 15 ΠΟΙΒῈ ΟΥ 5 οχ ἰδιρῃΐ ἴῃ [δ6 τρῃΐ ψαν,ῦ τὴς ποι] ά 
15. [111] οἵ 1ηϑίσιοίους ; Ραΐ 1 Π6 που]Ἱᾶ ᾿ϑαγῃ Δ Π56 1, ΟΥ ἢαγε 
ἢ15 50 ΟΥ̓ 15 δἷανε ἰδιρῃϊ 1η [ῃ6 ψαὺ οἵ τὶρῆϊ, Β6 οδῃηοΐῖ 1εΕ]]} 
ΠΕΓα ἴο Πη4 βοῇ ἰπϑίχποί]οη." 

ΗΊρΡρΙα5, οσαἰομίηρ τῃ6 ψογάβ, Ἂχοϊδιηθα 1 ἃ Ῥδηίεπηρ 
ἴοῃξ : ὙΥ̓ Βαΐ ! 511 τερεδϊηρ [86 ϑϑῃης οἱ ἰα|,5 Βοογαῖεϑ, ΤΏΙ Οἢ 
1 υιδεα ἴο ἢθδγ ἴτοιῃ γοιῖ Ἰοηρ ἀροῦν 

865 (δηβνεγεα ϑοοζαίθϑ), δῃα ψμδΐ 15 511] τῆοσα βίγαηρα, 
ΗΊΡΡΙΔ85, 10 15 ποῖ ΟΠΪΥ τῆς βϑῖηβ οἷά ἰδῇς Ὀαῖ ἀρουῖ [ἢς 5ᾶτὴξ 
οἷά 5υθ]εοῖϊθ. ΝΟΝ γοι, { ἀδίθϑθαυ, [Ὠγουρἢ γαυβαί τ οἵ 
Κηον]εάρε, ὭΘΥΘΙ 580 (86 βϑῖὴς [ϊηρ ὑ]0 6. οὐαῦ οἡ [ῃ8 
Θ8 6 δα ]6οῖ ἢ 

566 ατοίθ, 47. 6. νι, Ρ. 665 [0]]. 
2 ΒῸΓ [Πϊ5 [ϑιηοῖ5 Ῥαύβοη 566 (οῦ. 20,05. ζόρ. 5.1. ; ῬΙαι. ΤΙ. γα). τ48; 

Οὐηΐ. ΧΙ, τὰ, 21 ; ατοίθ, “7. Ο. νἱ11. 524. 
8 ΟΥ, “1 οδῇ ὈῬΘΙΒΟΏΔΙΠΙΥ νοι ἢ ἔοτ. ἡ 566 ΡΡ. 18, 84, 162. 
4 1, ΤΙμάογξ, αἴοσ ΒΌΒΏΚοη πᾶ Ν᾽ οἴκθηδυ, οὔλῖβ (815 βϑηΐθησα φασὶ 

δέ τινες. .. διδαξόντων. ϑὅε6. Κ πον δα ζοσ. ἘῸΓ ἴΠ6 βϑηςταθηΐ 566 Ῥ]δί. 
“12ο. 20 Α. 

ὅ ΓΕ Φγγοῤ. 11. 1. 26; ΝΊΠ. 1. 48; αἷθϑο ΖΦ ͵ογϑοηε, 111. κα; Αἤκη ἔξ, 
ΥἹ]. 4. 

6 ΤὨϊ5 816 15 τρθαίθα Ὀγ [910 ζῇγυβ. Οχ. 111.1. το. (Ὁ ΡΙαΐ. σορρ. 490 Ἑ. 
7 Οἵ, "'ϑθσῃ ἰ5 ἰῃῆ6. Ὀγχθααίῃ οἵ γόοις ἰδαγηϊηρ,᾿᾿ πολυμαθής. (ΟἿ, Ραί, 

ΜΠ. τπα}. 



ΟΠ. ἵν. ὃ Ὁστὸ ΚΙ Δ.Ν}.) ΠΙΕΓΕΡΙΑΘΌΘ ΟΝ μυδιινψν, 8 

Τὸ Ὀ6 516 (Ὠ6. δηϑοΓθα), ΤΥ ΘΠ ἄθανο οι 15 ἴο 580 5ΟΙη6- 
[Πῖηρ ΠΕ ΟἹ 81] ΟσοδβΙ Οη5. 

γαῖ (86 δϑβὶςθ) δϑοιΐξ [δϊηρθ ψοῆ γοι Κηον, 85 ἴῸΓ 
1Ἰηδίδησα 1 ἃ σᾶ86 οἵ 5Ρ6]]1ὴ}95 1 ΔΩΥ͂ ΟἿδ 855. γοῖ, “ΗΟΝ 
ΤΏΔΩΥ͂ ἰοἰΐουβ ἢ Βοογαΐθϑ, δηα δ 15 ΠΕ οτθυ 71 1 σΌΡΡοΟΒΕ 
γοῖ1 ΕΥ̓ ἴο τη ΟΠ οὔθ δἰπηρ οἱ Ἰεϊζειβ ἰο- αν Δηα ἰο-ΤΠΟΥΤΟῪ 
ΔιηοΙΠοΥ ἢ οὐ ἴο ἃ 4ιποϑίοηῃ οἵ δι πῃ πηεῖο, “ )οΘ5 ὑνῖοα ἤνα τα 
6 ἢ γΟΌΪΓ ΔΏΒΜΕΙ ἰο-ἀδνὺ Ὑ11] ἀ1Ππ Ὶ ἰγοσῃ ἰῃδΐ οἵ γεϑίθγαδυ 

ΠΠΠ22. Νο ; οὔ [656 ἴοριοβ, ϑοογαίθβ, 1 ἄο δ5 γοῖ 4Ἃο δηᾷ 
τορϑδῖ τηγ86 1. Ἡονένει, ἴο τονετί ἴο ᾿υϑοσα (Δη Ὀρ᾿ΡΉ[η655),2 
1 Παίζει τγϑεὶῖ 1 σδη δ΄ ργεϑεηΐ [ΓΤ 15ἢ γοῦ ΜΙ ΒΟΙΏΘ ΓΕΙΏΔΙΚ5 
ΏΙΟὮ ΠΘΙΤΠΕΙ γοὰ ΠΟΙ ΔΩΥ͂ ΟἿδ 6586. ψ1] Ὀ6 δΌ]6 ἴο σοῃίτγονοσί. 

ΒΥ ἩἨέγα 8 (86 δχοϊδιπιθα), τιμαὶ ἃ Ὀ]θθϑίπρ ἴο Πᾶνα 
ἀιβοονειεα 16 ΝῸΝ νὰ 518] βᾶναὸ πὸ τοτὲ αἰϊνιϑίοηβ οἵ 
ΟΡΙ ΠΟ ΟἹ Ροϊηΐβ οἱ τίρῆϊς δῃηᾶ στοηρ; παρε ΜΠ] νοίβ 
ἸΏΔΗΙΠΊΟΊΒΙΥ ; ΟἸΠΖΘΏ5 011 σδαβα ψτδηρ]ηρ ; ἰῃετρ νἢ}}] Ὀ6 ΠΟ 
ΤΠογῈ ΠΠΠραίοη, ΠῸ ΠπΊΟΓΘ ραγΥ ἰδοίίοῃ, 5ἰδίθϑ Μ01}1 ΓΘΟΟΠΟ16 
1861, ἀΙἸἤδγθηοαβ, δηἃ γγαῖβ 816 επμαθᾶ, ἘῸΓ ΤΥ ραῦΐ 1 ἃο ποῖ 
ΚΩΟΥ ΠΟΝ 1 σδῃ ἰθδγ ταΥ 56} αγαῦ [τόσ γοῖι, πη 01] 1 ἤᾶνα Ὠθατά 
ἴτοπὶ γΟ ΟΥ̓ 1105 811] δοιέ [ῃ6 ρταπα ἊἰἸἰβοονεσυ γοῖι Πᾶνα 
Πη866. 

οι 5881} ἤθδὺ 411 ἴὶὴ ροοάῦ πη (ΗΙρρίβδϑ δῃβνεγεά), 
ὈυὰΐΓ ποῖ ὉΠ] γοι τῆᾶκα ἃ ρἰδίη ἰδίεηθηί οἵ γόῦῦ οῃ 
Ὀειο μας 15 ἸυβοοῬ δε ᾶνεαὲ δβαᾷ βῃουρῃ οἵ γουτ 
ΤΟ Πρ 411 τῆς τοὶ οἵ ἴῃ6 ψου]ά, αρϑοηϊηρ δηα οἴοϑ85- 
ΕΧΔΙΩΙΏΙηΡ ἢτδί οὐδ δηα ἰἤξη [ἢς οἴμει, θα ὭΘνΕΥ ἃ Ὀ1 Μ1]} 
γΟῚ ΤΟΠΘΙ 8ῃ δοοοιηΐ ἴο 8ΔηὉ ΟἿδ ὑοῦ 56} οὐ δίαϊα ἃ ὈΪδιη 
ΟΡΙ πο πΡΟη 8 5ϊηρα τορος. 

νΒαῖ, ΗΡριίαὰβ (ϑοογαῖββ τεϊοτί θα), Βανε γοι ποῖ οὐϑεγνεά 
[μαΐ 1 δ 1ὴ ἃ οἤτοηϊς σοηαϊοη οἱ ρτοοϊδαϊτηηρ δαὶ 1 
τΟρατα 85 1.51 δῃηα ἀρΠρ ἢ 

1 (ἢ, ΡῬεῖον, 2 ογι. νὴ. τ4; Ῥίαϊ. ας. ἱ. τι3 Δ. 
2 συ, ““οἡ ἴδε ἰορία οὗ τῇς ἤωζ 1 αν βουμδίίηρ ἴο 58 ὺ δἱ ρῥγθϑθῃίΐ 

ΨΜΏΪΘΗ ,᾿᾿ οἴο. 
8. 66 ΔΌονε, 1. ν. κ, Ρ. 31. 
4Ογ, ““ψῇῃδὶ 8 ρβϑῆβδοει δ1΄6 γοῖΣ 1ῃῆ6 ἱηνεηΐου οὔ" ; [{,| “ΒΥ Ἠέγα, γοῦ 

Ὦανα ἰηδοοά ἀϊδοονετθά δ ταὶρίν ὈΪθβϑίῃρ, 1 1165 ἀγρ ἴο οδαβα γτϑοοσγαάϊηρ [ΕΓ 
νεγαϊοῖς “ἀγο᾽ δῃηᾶ “το ; 1 οἰ Ζθηθ 8.6 ἴο σϑβ86 [ΕΙΣ ΨΥΔΏΡΊΡ5. ΟἹ Ῥοϊηΐβ οὗ 
Ἰπ5ιίςθ, [μεν ρα οΩ5, δηα ΤμογΓ ῬΑΥῚΥ βιυ165 ; 11 βίαϊθβ 8.6 ἴο οβαβα αἰ θυίηρ' 
ΟἿ τηϑίζουβ οὗ τὶρῃξ δη6 τοηρ δηα Δρρεαηρ ἴο [8)6 ΔὐΡ τατηθηΐ οὗ νγασ. 

5.566 Β]αΐ, αογρ. 465 Α. 
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ΑΪ22. Δα ρίᾶὺ σψῆδι 15 [Π15 ἴἤθοῖγ 1 οἵ γουτβ οὐ [ῃ6 
Βα] ΘΟ ἢ Τιδί πιὸ ανα 1 ἴῃ ποτάβ. 

δός. 11 [41] ἴο ῥτοοϊδίτη 1 ἴῃ ψοταβ, δ δὴν ταῖβ 1 ἄο 80 
1η ἀδεα δηά ἴῃ ἴίαοῖ. ΟΥ ἄο γοῖ ποί [πϊηἰς ἰμαΐ ἃ ἴδοϊ 15 
ΟΣ ΤΠΟΓΘ 85 δυ]άθηοα ἤδη ἃ ψοσά Ὁ 2 

γοτίῃ ἴα τόσα, 1 βμουά βὰΥὺ (Ηϊἱρριαβ δηβετβα), ἴοσ 
ΙΏΔΩΥ ἃ τΏ8ηὴ ΜΙ ᾿πϑος δηᾷ τἰρῆϊ οὐ [15 ΠΡΒ σΟΙΏΓΠη1}5 
1η]υ5ς 6 8η4 ντοηρ, Ὀὰϊ πὸ ἀοοΥ οἵ ΠΡ ουεὺ γὰ5 ἃ τλ]5 ΠΟΘ Υ 
ΟΥ σου]α ῬΟΒΒΙΌΙΪΥ Ὀ6. 

͵ὅ29ε. 1 αδῖκ τῇθῃ, ανα γοῖ! αυθῖ ἤδαγὰ ΟΥ 566 οὐ Οἰευ 156 
Ῥετοαινεα τὴ Ὀδαιηρ ἴαῖθα ψιΠ685. ΟΥΓΥ Ά Ἰοαρίηρ ΤΠ Δ]ΟΙΟΤΙ5 
Ἰη]οΙΤηΔΟη, ΟΥ 50ΠῚΏΡ ὌΠΡ δἰΠΠ}6 διποηρ [ΠΠΘη48. ΟΥΎ ΡΟ] 10] 
ἀἸ5ϑθηθΊΟὴ 1ἢ [6 ΟἿἶγ, οΟΥ σοι 1ηρ ἈΠ οἰμου πη]αδὶ δηᾶ 
ΜΙΓΟΏΡΤΑΙ δοῦἢ 

Νο, 1 σϑηηοί 580 [ῃδὺ 1 αγε (6 δηβνεγθα). 
δός. ἈΠα ἀο γοιῖ ποῖ τερατα 1 85 Πρ δηά 1υ5ῖ ἴο αὐϑίδιη 

ἔγοια στοηρ ἢ ὃ 
ΑΕ. ΝΟΥ γοι 816 οδιρῃΐ, ϑοοαΐῖθϑ, Ὀ]ΔΙΉΪΥ {ὑὐγιηρ ἴο 

Θϑ 406 τοι ἃ ΌΪδίη βἰδϊειηεηί. ὙΥ̓Ώξη δϑκεά ψῇῃδί γοιῦ ὈΕΙΊανε 
7αϑεα ἴο 6, γοῦ Κααρ (6]]Π]1ὴρ τ ποῖ γῆδί [ῃ6 7π80 τηδῃ ἀο68, 
Ὀπὺὶ ψῆδί Ὧἣς ἄοθϑ ηοΐ Ἃο. 

ὙΥΏΥ, 1 [πουρῃϊ ἴῸγ τῊΥ ρατΐ (δηϑγεγεά ϑοογαίε5) {παΐ [Π6 
ΓΟΙα541 ἴο ἄο ψτοηρ δηα 1η]πϑίϊοα γα. ἃ ϑα!Ποϊιθηΐ γϑιταηΐ 1η 
1[561{ οἵὁἉ τιρῃμίθοιβηθθα δηα Ἰσϑῦοθ, θαΐ 1 γοὰ ἀο ποῖ ἄρίξε, 566 
1 [Π15 Ρίδαβεβ γοι Ὀείζου 1 δϑϑοσί (δὲ ψγῆδί 15 “ἰανίαὶ "ἢ 15 
“ γι5ῖ 8Δη6 τἱρῃίξοιβ.᾽ 

)ο γοι τπηβθδῃ ἴο δϑϑειΐ (ῃ6 δϑκθα) [ῃδΐ ἰανία]! απα [αι 
ΔΘ ΒΥΠΟΠΥΤΊΟΙΙ5 (ΘΙΙῚ5 ἢ ἢ 

ες. 1 4ο. 
1 αϑὶς (ΗΙρρίαβ. δἀάβα), ἴοῦ 1 ἄο ποῖ ρείοεῖνα ἡπαΐί γοῦ 

τθ8ῃ ΟΥ̓ ἐατυγηοί, Δὸν πιμαῖ γοῦ τηδδη ὉΥ 26:5 

1. ὁ λόγος. 
2 ΟΥ, “15. οὗ ρύξαίεσ. δυἹάθηταὶ ναῖαθ,᾿ “ΟὉΙ τὰ δάϑαηϊ, αὐϊᾷ οΡβ 

Θϑί νουθ]5 ν᾽ 
8 Οὐ, “15. ποί δρϑίηθμοθ οσι ψτοηροϊηρ' συῃοηνμῖοι5 ΜΠ τὶρίεουβ 

Ῥϑδανίουγ Ῥ᾽" 
4 1Δι. “δὲ ἰῃ6 ϑϑαῖὴῆβ ἰὨϊηρ ἰ5 ζατυγμεῖ δηὰ “με; πὶ νόμιμος Ξξ 

ζατυζεἦ οἵ [Ὠ]ηρ5 Ι. 11. τ7. 
ἐατο-οὐὖ 67 Ἷ71,᾽ ΟἵἩ ῬΘΥΒΟῺΒ ΟΣ { 1, νἱ. 27. 

Κύμη οὗ. ἀρονβ, 11. νἱ. 23, Ὁ. 65. 
ὅ Τῆι, ““ψῶῆδι ϑοχί οἵ ἰαινταὶ οὐ δὶ βου οἵ Γϑὲ 15 5Ροίζθῃ οἵ. 
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͵ὅοῶ. οι πηάοιβίδηδ ψῆδΐ 15 τηραηΐ ὉΥ ζατυς ὁ α εἷΐν 7 
σαί ἢ 

Υε5 (88. δηϑνεγεά). 
δός. ΝΥ αΐ ἄο γοι (εἶκε [μϑ ἰο 6 Ὁ 
ΠΠΠ22. ΤῊΘ βογείαὶ δηδοίμηθηίβ ἀγα ὉΡ ΟΥ̓ {πΠ6 οΟἸΠΖΘῺΒ 

ΟΥ̓ΤΩΘΙΊ ΕΓΒ οὗ δ βίδίβ 1ῃ δρτβειηθδηΐ 85 ἴο ψῃδὶ [Πϊηρ5 5ῃουά 
Ὅς ἄοῃε οἵ ἰδεῖς ππάοηβδ. 

ΤΏεδΩ 1 ρῥιόϑαιηθ (βϑοοζαίοβ σοηηπ64) [μᾶὺ ἃ ΤΠΘΙΌΕΓ 
οὗ ἃ 5ἰαίϊς ψῇο τεριιϊαίθθ 15 |6 ἴὴ δοοογάδησα ὙΠ ἴῃ 658 
Θηδοϊμηθηΐβ Μὕ}11 Ὀκ ἰανγ- ΔΙ Ιηρ,, ΜΜΏ116 [ῃ6 ἰταηθρυαϑϑθου οἵ [ῃ6 
586 01 Ὀδ 1ἀνγ-16 95 Ὁ 

(ογίϑην (86 δηβυγετθά). 
δός. ΑΠΑ 1 ργδϑαμηθ [Π6 Ἰανν-ἰονίηρ οἰ Π]ΖΘὴ ΜΠ ἄο ψμαὶ ἴ5 

7α5ὲ δῃά τρῃΐ, 116 [ῃ6 ἰανν]θ85 τηδῃ Ψ11 ἀο ναί 15 πη]αϑ δηά 
Μ͵ΟΠΡ ἢ 

127. διαελεν 
͵δόΩ. Απμα 1 ριόϑαιας {μα ἢ6 ὴο ἄοεβ ψμαΐ 15 705 15 

]αβῖ, δῃᾷ ἢῈ ψπὸ ἄοξϑ ψμδῖ 15 πηὐαϑὶ 15 πρ͵αϑι Ὁ 
“722. Οἵ σουτ86. 
δός, Τί νου] ἀρΡρθαῖ, ἰῃξῃ, παι τῃ8 ἐατο-ζο 2,0 ΤΩΘ 15 

7μδῖ, δὰ ἴῃ6 ἐατυΐζθες τεγ7ώ51 7 
ΤΠδη Η!ΡΡΙ45 : ὅν»ε!}, Ὀπὶ ῥατυς, ϑοογαῖθϑ, μοῦ 5ῃου] ἃ δὴν 

ΟἿΘ τορδΊα ἃ5. 8ἃ 56 }τᾺῈΟΙ 5. τηδίϊου εἰἴΠεν [ῃ6 Ἰανγβ {ΠΟΙ Ιν 65, ΟΥ 
ΟὈδαΊθηςΕ ἴο ἴΠδῖη, ΥΏ]ΟΏ ἰανγβ [ῃ6 ΨΕΙΥ ῬΕΟΡΙΘ πο τηδάθ {ποτὰ 
816 Ῥογρείπδ!!ν τα]δοιηρ δηα ΔΙ τοτηρ ἢ 

ὙΥΒΙΟΒ 15. αἷθο ἱστὰς οἵ ψαῦ (ϑοοιδαίθβ. γϑρ 164); οἰ65. δῖ6 
Ρερείμαδ!ν πηαεγίαϊκιηρ γγῶγ δα [θη τδκίηρ ρεδος ἀρϑίῃ. 

Μοβὲ ἔπιθ (88 δηβνγεγθα). 
δός. Τῇ 50, δῖ 15 (ῃ6 ἀϊῆδήθηος Ὀεύνψθθῃ ἀερτθοϊδθηρ 

ΟὈδάϊθησε ἴο αν θβοδῖιθ8 Ἰανὴβ 1111] Ὀ6 ταρϑαὶβά, δηα ἀδργθοϊδίϊηρ 
ΒΟΟΩ͂ αΙ5ΟΙΡΙ1η 6. 1 γα Ὀδοδιθα ρεᾶσα Μη] οὐδ δύ Ὀ6 τηδάθ ἢ 
Βαϊ ρειῆαρ γοὰ οδ͵δθοϊ ἴο δἰ βϑιαϑιὴ αἸϑρΙαγεα ἴῃ ἀρίθηςα 
οἵ ομϑβ ἢοῖηβ δηά [διε ]δηα 1 γαΓὴ 

Νο, ᾿ἱηπᾶάβεά 1 ἄο ποῖ! 1 βϑαγθνγ ἄρρτονε οἵ ὁ (ἢς 
ΘΏΒΘΙΘΩ). 

δός, ΤΏΘΩ Βᾶνθ γοῖῦ ἰδ ἴο θαι [ἢ6 Ἰθββοὴ ἰδυρῃς ὈΥῪ 
Τιγουγρτι5 ἴο {ΠπΠ6 ΤΔορδαβοιηοηίϑῃβ,. δηα ἄο γοι τπηἀοιοίδηά [ῃδΐ 
1 Ὧδ6 ϑιοοσεραξα 1ἢ ροίνιηρ ϑραιία ἃ αἀἰϑ!ηοοῃ ἀῦονα οἴεῦ 

1 (ἢ, οί. Ζας. νἱϊ. (Ττδπ5. νο]. 11. Ὁ. 310). ὅεθ Νενίπδῃ, οὗ. εἶζ. ἴ. 3096. 

; 
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σίαίθβ, 1 ψγὰϑ8 ΟἿΪΥ ΟΥ̓ 125}ΠΠ1ηρ Ἰηΐο ἤθγ, θογοηᾷ 841] εἶθ, ἃ 
5ΡΙΠῚ οἵ οὈδαΙθηςΒ ἴο {Π6 ἰανγα  Απά διηοῃρ τηδριϑίταίθθ δηά 
ΓΌΪΘΙ5. ἴῃ ἰῆ6 αΙἤδγθηΐ σἰδίεθ, γοῦ μου] ϑοδίοεὶν τοίαθα (ἢ68 
Ραΐτα οἵ ϑΡο ΠΟΥ ἰο ἴθοθ6 ψῆο Ὀδϑὶ σοηίτθυίθ ἴο τηδκθ 
[Π6 1 [6] ονυ-οΠ]Ζεὴς οὐρδάϊθηΐς ἰο (ῃ6 ἰαο Απᾶ γοιῖ Μοῦ] 
δάτηϊ [ῃ8ῖ ΔῊ Ῥδυουϊαγ βίαϊα ἴῃ ὨΙΟἢ οὐδάϊδηςε ἴο [Π6 Ἰδν5 
15. {π6 ρϑίδπιοῖηΐ ἀΙσποίοηῃ οἵ [Π6 οἸΠΠ!Ζοη5 ΠουΓ5 65. πηοϑῖ 1η 
Ῥοᾶσα {π|6, δῃηᾷ ἴῃ π|6 οἵ ΜΑΙ 15 1{Υ 55 016 ἢ Βαΐ, ᾿παςδεά, 
οἵ 41] ἴῃς. Ὀ]οϑϑίηρθ ψΏΙΟΏ ἃ. βίαια ΤηΔΥ Θῃ]ΟΥ, ΠΟὴΘ δἰδηάᾶς. 
ΠΙρΏαΣ ἰπδὴ [ῃ6 Ὀ]δβδίηρ οἱ Ὁπδηϊηγ. “ (ΟΠΟοΙα, δΙΠΟΠρΡ 
οἰ 1ΖΘη5---ἰῃδί 15 1η6 σοηδίδηϊ [Πθτη6 οἵ Ἐχβογίϑοη ΘΙ Ρ Δ 5566 
ἴη ἴῃ6 σοπηοῖ5. οἵ εἰ ἄθυβ ̓  ἂἀῃᾶ ὈΥ {ῃῈ ὁδοῖο 5ρί τ οἵ (ἢς 
ΟΟΙΏΠΊΠΠΙΥ :2 δ 411 ἄπηθϑ δῃα δνειυῆσίε [ὨΓΟΌῸΡῊ τῃ6 ἸΘΠρΊῃ 
Δ Πα Ὀτοδατῃ οἵ Ἠς]185 1Ὁ 15 δῇ βϑίδὈ]15Πῃ66 Ἰανν {Πμδΐ [ῃς οἰ ΖΘ η5 
Ὀὰ Ὀοπηᾶ ἰορείμοῦ ὈΥ δὴ οδίἢ οἵ σοποοτζά : 3 Ἔνεύυνθσγα Π6Υ ἄο 
Δοίπα }Π}ν συγεαῦ [15 οαἰῇ ; ποῖ οἵ σοῦ586 85 πηρ] γίηρ (δἰ ΟἸΠ]ΖΕῊ 5 
5041] 411] γοΐβ ἴῸσ [ἢξ. βϑαῆξ σμουιδεθ, ΟΥ̓ οῖνα [ΠΕ ο]δααιδ 
ἴο (ῆ8. βδὴηθ Πυίβ- Ια υθῦβ, ΟΥ σἤοοβθα {με6΄ βϑαὴθ ροεδίβ, οὐ᾽ Ππη1 
{μοιηβεῖνοα ἴο {ῃ6 βᾶῖὴξδ ρἰδαβατοθ, Ὀὰαΐ ΘΙ ΡΙΥ {μαΐ {πον 
5Π4}} ΡᾷΥ ὉΡεάϊθηος ἴο {6 ἰανβ, βδίῃσα ἰὴ [(ῃ6 οπά {δαὶ ἰδία 
11 ρύοόονα τηοϑί ροψευα] δηα τηοϑύ ῬΙΌΘΌΘΓΟΙΙ5 ἴῃ. ΜΏΙΟΙ 
[ῃἢ6 οἰἴσβῃβ δϊ4θα ὈΥ {π6856; πὶ ψιμουΐ σοποοῖᾷ ὨΘΙΓΠ6Γ 
σδΔῃ 8. 5ἰαϊβ. Ὀ6 ν0811 δῃηη]ϑίθγθα ΟΣ ἃ ΠουϑΕ ΠΟΙ ψ}6Ὲ}1 οτρϑη- 
1564. 

Απα 1 ψε τ ἴο ρῥγίναία πὸ, δὶ. Ὀδ ῖου ρῥγοϊθοιοη σῇ ἃ 
Τη81) παγα ἴδῃ οὐδάϊθηοα ἰο τὴς Ἰανγα ἢ ΤῊΙ5 5141] Ὀ6 Ὧ15 5δἴε- 
σιδΙα ἀραϊηβῦ ρθη δ] 165, 15 ριιδγαηΐθα οἵ Ποηοιτ5 δἱ [Π6 Πδηαᾶϑβ οἵ 
[Π6 σΟΙΩΤΩΠΏΙΠΥ ; 11 5141] Ὀ6 ἃ οἷπε ἴο [ἢτεδα 15 γγὰὺ [ῃΥΟΌΡὮ [ῃ6 
Τη8Ζ65 οἵ [68 αν σουγίβ ὉΠ] ογεα, βθοῦτα ἀρϑιηβδί ἀοίδαϊ, 
ἀϑϑατοα οἵ νἱοΐοσγ. ἡ Τί 15 ἴο δἴτῃ, (6 ἰαν-Ἰονίηρ οἰ Ζεη, πᾶς 
Τη6Ὼ 0111 {πτὴ 1ῃ σοηδβάρησα ΏΘη βεθκίηρ ἃ συδΙάϊδη οἵ (ῃ6 
τηοϑί βϑοῖδα ἀδροβιῖθ, θ6 1 οἵ ΤΠΟΠΘΥ ΟΥ 6 1 [Π6 1 5005 ΟΥ 
ἀδυρῃίειβ. Ηδ, ἴῃ [Π6 εγϑ5 οἵ {ες 5ίαίε οοϊδοίνεϊν, 15. ὑγαϑβί- 
στ γ .---Θ 8Π64 ΠΟ ΟἸΠΕΥ ; ΨγΠΛῈῸ ΔΙοῃξ τὺ Ὀ6 ἀδρεηαθα οἡ ἴο 

1 Τῆι. “186 Οεγοιβίαὶ. ̓ ς Σ ΟΥ̓ ΚΞΙ Σὲ 1565 [1π6 ϑραγίδῃ ρῃγαβθοϊορυ. 
2. Τάι. “186 Ῥε6ϑί τοβη. Ὁ Σ᾿ ΟΥ̓ ΞΖ Σὶ ΞΘ δ ἶκ5 85 δῇ ““δτιϑιοογαῖ. 
3. ΟΕ 2 7εῖ1. 11. ἵν. 43 (Ττδῃ5. νοἱ. 1. Ρ. 75); [ωΧ. Χχν. 21 [0]].; ϑοβῃθίά, 

οἵ. Τιγοῦγρ. τ. Ζ,60ε7. τ8ο. 
4 Οὐ, “"Ἰρτηιογδηΐ οἵ ΠΟΘ, αϑϑατοα οἵ ἔνοῦγα 16 νογάϊοί. " 
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ΤΟΉΘΙ ἴο 811 ἰπκο {Πεῖγ ἀπ65---ἴἰο ραγθηΐβ δηα ΚΙηθηθη δηά 
βοινδηΐβ, ἴο [Π6η65 δηα [6] ον -ΟἸ ΠΖΕῊ5 86 [ΟΥΕΙρΏΕΙΘ. ΤῊΪ5 15 
Ὧδ ψβοῖὰ {π6 δθθηιΥ 11] βοοηδϑί {γτπιϑὺ ἴο ΔΙΥΘ ΡῈ Δ ΔΥΠΊΙ5ΕΟΘ, 
Οἵ ἃ {Π|66, ΟΥ ἃ ἰτεδίν οἵ ρεᾶςθ.0 μου σπου] [κα το Ὀθοοπηθ 
[86 41165 οἵ (15 τηϑῃ, δῃά ἰο ἢρῃϊ οἡ ἢ15 δά, ΤῊΙ5 15 ἢ6 
ἴο οι (μ6 811165 1 οἵ δὶβ σου ΜἈΠΙ τηοϑὲ σομβαθην 
εηἰτιδὶ [86 σοϊητηδηά οἱ {ΠΕ ῚῚ [ΌΤΟΘ5, ΟΥ οὗ ἃ ΡΔΙΤΙΒΟΠ, ΟΥ {ΠΕῚΓ 
δίδίθϑ {ποιηβοῖγεθ. “Γ15, ἀρβϑίη, 15 6 ὕνῆο ΤΏΔΥ ὃς σοπηίεα Οἡ 
ἴο Τοοοιήροηθε Κἰηηξδο5 ἢ ρταϊίπαᾶδ, δηα γῆο, ἘΠεγαίοσο, 15 
ΤΊΟΤΘ 5016 οἱ ἸΠ6]νγ ἰτοαϊμηθηΐ ἤδη δηοίμοι οθα βθῆβα οὗ 
στα τας ἰ5 ἀπ]. ΤῊδ τοδί ἀθϑίγα]6 διηοηρ ἔπ 6 πη 5, [Π6 
ΘΏΘΙΩΥ οἵὨ 811 οἴμειβ ἴο Ὀ6 δγοιἀβα, οἸθαιν ἢς 15. ποῖ [ῃ6 ρεύβοῃ 
ΨΥ ΏΟΙΩ ἃ ἰοτεῖρῃ δίαία σψοι]α σἤοοβα ἴο ρῸ ἴο γγὰγ ΨΙ ; Θησοιη- 
Ραβϑεά ὉΥ ἃ μοβί οὗ [πΠ6η45 δῃά δχειηρί ἔτομὶ ἴοθϑ, Π15. ΨΕΙΥ 
Ομδγδοίθυ ἢδϑ ἃ σἤδυτη ἴο σοΙΏΡΕΪ [ΠΟΘ αἀ5ἢ1Ρ δηᾷ δ᾽] ηςθ6, δηά 
Ὀρίοτα μίτη μαίτεα δηᾶ ΠΟΒΌΠΥ τηϑὶΐ ἀναγ. 

Απᾶ πον, Ηἴρριδθ, 1 ἤᾶγε ἄοῃα ΤΩΥ̓ ρατί ; [δῖ 15 ΠΥ 
Ρῥτοοῦῖ δῃᾷᾶ ἀειηοηβίγα 9 ἰμαΐῖ ἰῃ6 “Ἰανία] ᾿ δηᾶ “Ἰαν- οὔ 5εῖν- 
δης" 416 ϑυποηγίηοιις ὙΠ (Π6 “πΡΠΡΏς ἢ δῃα {πῸ6 “15; 
ἄο γου, 1 γοι ΠΟΙ] ἃ σοῃίταυυ νίαν, Ἰηϑίσαοί τι5. 

ΤΏρη ΗΠΡΡΙΑ5: Νά, ΠΡΟῚ ΤΥ 508], ΒοοΙδίθβ, 1 δὴ ποΐ 
ΔΔΤΘ οἵ ΒοΟΙ]αΙΠρ ΔΩ ΟΟΠΙΓΑΙΎΥ ΟΡΙΠΙΟΩ ἰο αὶ νοὰ ἢδγνε 
αἰζετεα οἡ {6 ἰΠοιης οὗ 7υ5Πς6.2 

δός. Βαΐ ΠΟΥ͂, 86 γοῖι αύγαῖε, ΗΊΡΡΙ65, οἵ σεγίδιη πηνυτς6 ἢ 
αν ἢ ὃ 

γὙγε5 ()ς. δηβνετααλ), [μοβα με ἴῃ Ἔυεῦν ρατὶ οἵ ἴδε σψοι]ά, 
ΔΩ] τῇ [ῃς 5816 56η86. 

(δ γοῖ [μθῃ αβϑετί (αϑκεα ϑοογαίεϑ) οἵ [πθ56 πηντίθη 
Ιανγα [δύ πλδη τηδαδ {Πδῖὴ ἢ 

Ναῦ, ον (86 δηϑύευθα) ϑμου]α [μδΐ 6, ἴογῦ μον οου]ᾷ 
[ΠΥ 811] ἤδνα σοιὴβ ἰορϑίμου ἴτοτη [ῃῆ6 επηᾶβ οἵ [ῃ86 διῇ ἢ 

1 Τς. ““1ὴ6 ΑΠΠ165," δι. οἵ ϑραγία ογ οἔ Αἰἤβῃηβ, εἴς. 
2 Τάι, “τοῖα νΏοτα ΤΑΥ͂ (6 ἄοοΥ οὗ ἃ, ἀξθα οἵ Κἰπάμθϑϑϑ ηογα σοη Π ἄθη{]ν 

δχρθοῖ {Πμ6 τϑοοσήρθηββθ οὗ ργδαίπ46 [Πδῃ ἴτουη νου ἰονεῦ οὗ [86 Ἰανγῦ δηα ΜΏοτα 
ψομΠ]α οπμ6 βοῖθοῖ ἃ5 [Π6 τεοϊρίθηΐ οἵ Κἰηηθθ5 γίῃου (08 ἃ τ ΒΟ ΡΕΡΙ6 οὗ 
ται τααδ Ρ᾽ 

8. ἘῸΓ [Π6 5ίγ16 οὗ [Π15 δποοτηίστῃ (οὗ [86 νόμιμος) οἵ. “41 σες. 1. 36 (Τ͵ΓΔΏ5. νο!. 
Ἰ. Ρ. 245); δῃηᾷ ἴοσ “"Θοούβίο᾿᾿ τανθῦεηοα ἴου ἰδνν οἵ. ῬΙαῖ, (7120. 

4 7 τ. “186 5ὲ δηα ὈΡΤΙΡΏΣ,᾿᾿ τοῦ δικαίου. 
ὅ 566 ϑοόορῇ. Ἅ“ριΖέρ. 454; Οεά. 7. 865, αμᾷ Ῥγοῖ. ῈῸ} σα ἦοε.; Ἰδτη. 46 

Οὐ. 317, 253; Δτβίοι. δ λεζ, Τ. χα. 
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ΔΩ οὐδ 1 [Π6Ὶ δά 50 ἄοῃθ, θη δίβ ποῖ 84}1 οἵ οὔθ 

ΡΘΘοἢ ἢ 1 
ξος. ὙΥΒοτα ἰμεη ἀο γοῖι Ῥο]ονα ἴο ἤᾶνα Ὀθθη [Π8 τ ΚΘ 5 

οὗ [π65868 Ἰανῦϑ ἢ 
ΕΠ. Ἐοτ τὰν Ῥατί, 1 ἰηϊηΐς [μαἱ ἴ[ῃ6 ροᾶβ τοδί πᾶνε τηδᾶβ 

[π656 αν [Ὁ τθῃ, δηά 1 ἰαΐζα 1 δ5 ἃ ρτοοί {παΐ ἢτγϑί δῃμά 
[ογθιηοϑὲ 1 15. ἃ ἰδ δῃηᾶ οαβίογῃ οὐ ΠΈΓῈ ἰο ΟΥΒΏΙΡ δηά 
γον θη 6 (86 ροῦβδ. 

͵δος. Αηά, 1 ργδϑϑῦσαθ, ἴο ΒΟμΟσ ρϑίθηΐβ 15 αἰ50. ΟἸβίουη Δ ΥΥ 
Θουθ ΘΓ ἢ 

γε5, {παΐ ἴοο (Ὠ6 δηβνγθγαάλ). ᾿ 
,οε. ΑΠΑ͂, 1 ῬΓΘβΌμη6, 8150 {π6 ρτομι δ !0 οἵ ἸΠΕΘΥΤΩΔΥΤΙΑΒΘ 

Ῥεΐνψθεη ρδύθηΐβ δηᾷ οὨΠ] ἄγε ἢ 
Α2. Νο ; αἱ ἰμαῖ ροϊηϊ 1 5βἴορ, ϑοογαῖθββ. Ὑμδῖ ἄοςβ ποῖ 

566} ἴο 1η6 ἴο Ὀ6 ἃ ἰανν οἵ ἀοά. 
Νονν, ΨΥ ἢ (Ὠ8 4566). 
Βεοδῖιθα 1 ρετοείνς 1 5. πού ἱπγο ΘΠ ΕΪῪ ἰγαηθρυθϑϑϑα (Π68 

δΆΒ ΓΘ α).3 
,5οε. ὟΝΕΙΙ, θαΐς [ποτ αῖα ἃ ροοά ΤΔΗΥ οΟἴμεῦ (Πϊηρθ ψΏΟἢ 

ῬΘΟΡΙΘ ἄο σοῃίαιν ἰο ἰδ ; ΟὨΪ [886 ρεξῃδὶίγ, 1 ἰακε τί, 
αἰῆπχεοα ἰο (86 ἰτδηβργδβδϑίοη οἵ [ῃ6. ἀϊνιηθ οοαβ 15 οδγίβιῃ ; 
{Π6ῖ8 15. ΠῸ δϑοᾶρα ἴου {86 οἴδηάθγ δῇεσ [886 τηϑῆηεῦ 1ῃ ΜΏΙΟΠ 
δι ΤΏΔ ΤΉΔΥ ἸΓΔΏΒΡΤΟΒ5 [Π6 ἰανγ5. οὗ τῆδῃ 1 ᾿πραηϊν, ΒΠΡΡιηρ 
[Πτουρ τὰς βηρεῖβ οὗ υ5οξβ. ΌΥ 5ίἴθα! ἢ, οὐ ἌΥΘΙΟΙΩΡ 1 ὉΥ 
γ]ΟΙΘης6. 

ΗἸῤῥ᾿ Απᾶ ναὶ 15. 16 ἱπονιδῦ]8. ῬΘηΔΙΟΥ ρα ὈΥ [μο868 
ΜΏΟ, Ὀοίηρ τοϊαϊθα δ5. Ῥαίθηΐϊβ δῃᾷ οδη]άγθη, ᾿η θυσρΊθ 1ῃ 
ΤΑΔΙΥΙΑΡῈ ὃ 

͵δόε. “ΓΘ τ οὗ 811 ρῬϑῃδ 65 ; ἴου ψῆδὶ ΜΟΥΒ6 ΟΔΙΑΤΑΪΥ͂ 
ο8ἢ Βυμήδῃ Ὀδίηρθ 50ΠῈ7 τὴ [Π6 ρτοαποίοῃ οἱ οἤἴβρπηρ [ἢδη 
ἴο τηϊϑθορει Ὁ 

ἈΦ. Βαϊ οΝ οὐ ΜΕΥ 5δμου]ά ἴθγ Ὀτεθα τμθη 11] ΏΘΓΘ 
ποίῃίηρ Βίηάοιθ μετ, Ὀαίηρ οἵ 84. ροοά ϑβίοοκ {ῃϑιηβείγϑα δηάᾶ 
Ῥτοάδαοίηρ οτὴ βδίοοϊξ ἃ5 ροοᾶν 

ΤΟ συ, “1Π6γ8 ψουμά Ῥ6 188 αἰξῆουϊν οἵ υπαεογβίϑηιηρ' ΘΔ Ο ἢ οἰδεῦ, δρᾶ 
8. ὈΔΡΕΙ οὗ ἰοῃρτιθϑ," 

3 ΟΥ, “85 1 ρειοεῖνβ, ἴΐ ἰς. ποῖ οἵ υπίνεγθαὶ δρροαδίίομ, βοπιθ ἰΓ8}8- 
σύθϑβ ἴτ᾽} 

5 Οὐ, “ἴῃ τὰε6 ργοραραίίοῃ οἵ [ῃ6 βρβοῖθϑ [ἢδῃ ἰο ργοάποβ ταϊϑρεροίίθῃ 
ΟἸὨ]Π]άτθῃ.᾽" 



ΟΗ. τν. 8.23, .4 ΘΑΝΟΤΊΙΟΝ ΟΕ ΝΑΤΌΒΑΙ, (ὈΙΝΙΝΕ) ΤΑ τόι 

δός. Βδοδιιδ6, [ουβοοίῃ, 1ἢ ογάσυ ἴο ργτοάποα ροοά Ἂμ] ἄσθη, 
10 15 ΠΟΐ 51Π1Ρ]Υ ΠΘΟΘΘΒΔΥΥ {μὲ [ῃ6 ραγθηῖβ βϑῃοι]α Ὀ6 ροοά δηά 
οἵ ἃ βοοά 5ίοοϊ, Ραΐ (μὲ θοίῃ 5ϑῃουἹα Ἀδὰ δαπα!γ 1Π [86 ΡὈΥΠῚ6 
δη4 νροῦγ οὗ {πεῖν Ὀοάϊ65.1 ὸ γοι ϑιρροβθα ἰῃδΐ ἴῃ6 566 
οἵ ἴῇοβα γῆο δῖε δὖ [6 ῚΓ ρυπηδ 15. π|κ6 [πο γ5. γο Θἰ[Π6Γ ἤᾶγς 
ποῖ γαῖ τοδοῃθά [ΘΙ ῬὈΓΙΏΘ, ΟΥ ΏΟΘΘ ὈΓΙῚΘ 15 ραϑϑϑάΡ 

"22. ΝΟ, 11 15 γβαϑοῇβ ]6 ἴο Ἔχρεοῖ (δῖ [6 5εεά ΜΠ] αἸΗου, 
δός, Απηά ἴον τῆς Ὀείίοι---- 1 ἢ 
Εἴ. Τ  Εῖτβ οἰθαυῖν ΜΜΏΟ δῖ αὖ [Π6 17 ὈΥΊΘ. 
δός. Τί ψου]α φθαϑη (Πδΐ {Π6 βεεβά οἵ ἴῃοβε πο ἂὔᾷ ποῖ γϑεί 

Ϊη [Π61Γ ΡΠ Πη6 Οὐ ἤᾶνα ραϑϑθα [Π61Γ Ῥυπη6 15 ποΐ ροοά 
ΑΙ. Τί 56δπλβ τηοϑί ΠΡΥΟΌΔΌΪ]6 10 5ῃοπ]4 Ὀ6. 
δός. ΤΏΘΩ [6 τρῃΐ ΨΥ ἴο ργοάμποβ ὉΠ] ἄσθη 15 ποῖ (ῃδΐ 

ΑΥ ἢ 
ἈΠ. Νο, μαΐῖ 15. ποί (86 τιρῃΐ ψ8Υ. 
δός. ΤΏΘη ΟΠ] ἄγθη 50 ρτοαποεξᾷ ἀῖα ργοάποβα πηοΐ 85 [ΏΘΥ 

οὔρὮϊ ἴο Ὀ6ὴ 
Π722. ὅο 1 ΔΡΌῬΘΔΥΙΒ ἴο Π16. 
γαῖ οἴβρυηιηρ τπεη (86. δϑικθα) ψ11 6. 1] ργοάποεά, 11} 

Ὀεροίζξῃ, δα 11] Ὀοτῃ, 1 τοί [π656 9 
1 ΞΘ ϑο 6 ἰο ἰμαΐ ορίπΐοη αἰ50 (τερ] θα ΗἹΡΡΙ 45). 
δός. ὟΥΕΙ], 1 15. ἃ σιιϑίοῃῃ ὈΏΪνΘΙΘΔΙΥ τοϑρϑοίεά, 15. 1 ηοΐ, 

[9 τοίασῃ ροοά ἴογ ροοά, δηᾶ Κίηδηθθθ ΨΠῊ Κιηδηθθ5 
Εἴ. 85, αὶ οπβίοιῃ, Ὀὰϊ οὔθ ΝΏΙΟΙ ἀρϑίη 15 δρί ἴο Ὀ68 

{ΓΔ ΒΡΥΘ5ϑεά, 
,δ9ε. ΤΉΘΩ 6 (Πδὲ 50 ὑγβηθρυθϑθθθ ἰἃ ῬΑΥ5 ΘΔ Υ ἴῃ Ππάϊηρ 

Ὠ1τ561 Ἰϑο]αϊθά ; Ὀογεῖς οἵ [θη ἄθ ο δῖα ροοά, δηά ἄπνεη ἴο 
βρεῖς δἴτευ ἴ[ἢοθ6 ὅὴο ἴονε τη ποῖ. ΟΥ 15 ἴζ ποῖ 80 {μᾶΐ Π8 
ΜὯΟ ἄοδϑ τὴξβ ἰ μη 685 [ἢ ΤΥ ἸὨ Θυοοῦσθα ΜΠ ὨΪΠλ 15 ΤΥ βοοά 
[Πδηά, αὶ 11 τεαῖα ποῖ {15 Κιίμάηθθα ἴο τὴν Ὀεπβίθοϊου, 
Τ δὴ μαϊεξα ὈΥΚ ἴηι ἴογ τὴῦ ἱηρταϊίπαε, δηα γε 1 ταδί ἡξεαβ 
Ραγθ6 δου πὴ δηάᾶ οἸϊηρ ἰο Πῖτη Ὀξοδαβ6 οὗ [6 ρτεδΐ βίη ἴο 
τὴ6 οἵ 15 βοοιϊείν 

ΕΠΠἸ22. ε5, ϑοοζαίεβ. [Ι͂ῃ 8] {π6 86 οδβ658, 1 δάτηϊ, [ῃ6γα 15 
8 ΠΩΡΙΠοϑίοη οὗ ἀϊνιπα δας ουΥ ; 2 {Πδΐ 8 ἰανὺ 5Βῃου]α 1η 1561 

1 (ἢ, ῬΙαι. Ζατος, νι, 829. 4; Πειρβι, εἴο., οἵ, ασγοίίαβ, ὧς 7576, ἢ, 5, 
ΧΙ, 4. 

5. Τιϊ, ““Ὑ85, ρου ΤΩΥ Μοσά, ϑοοαίθϑ, 811 [8658 οαδεβ Ἰοοΐς νϑγῪ {Ππ (ὑνγνοπ]ά 
ϑθθ ἴο ροϊηΐ (ο) ἴ[ῃ6 ροάϑ,᾿᾿ Ἐτγ [ἢΪ5 νίϑν 566 δῦονβ, 71]. 1χ. 12, 13, οίβ τ. 

ΝΟΙ, {Π1-- Μ 
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6 Ἰοδᾶβα νι [86 ρβηδὶν οἵ 115 πδιθρυθβϑίο ἄοθϑ συρραϑί ἴο 
ΤΩΥ͂ ΤΪΠα ἃ ΠΙρθοῦ [ἤδη Πυμῆδῃ {Υ06 οὗ ἸορΊ5] ἴον. 

͵δός. Αηά ἴῃ γΟυ ορ᾽ηΐϊοη, ΗἹΡΡΐ85, 15. [6 ἸΘρΊ ΘΔ οη οἵ 
[ὴ6 ροαβ 75 δηα τὶρῃίθοιβ, οὐ [26 τόνδε οἱ νψῇδί 15 75 δηά 
τΙσηΐθοι5 ἢ 

ἈἸῤΦ. Νοὶ τῃ6 τάνεῖβαε οἵ ψῇῆδὶ 15 58 δηᾶ τὶρῃίεοαβ, 
οοΙδῖθθ, (ἀοα [ΟΥΡΙ ! ΓῸΥ ΒΟΥ Εν σου] ΔΗΥ ΟἾΠΕΙ ἸερΊ βία 
ΔΙ, 1{ ποῖ (οά Ὠιτη56 1, 

δός. 1 που]ά σεθηι {Πεη, ΗΠρΡΡί45, ἰῃ6 ροάς {πδιηβϑῖνοο αὐα 
ΜῈ] ρἰβαθεα παῖ “1ῃμ6 Ἰἰανία]" δηᾶ “τῆς 51 5ῃου ἃ Ὀς 
ΒΥΠΟΏΥΤΆΟΙΒ ἢ 1 

ΒῪ 5100 ἢ ἰδαηριαρα δηα ὈΥ ποῦ σοπαποί, [γΓΟῸρΡ ΘΧΘΙΏΡΙΘ 
Δ η4 ῥΡγξοδρὶ δἰἶκο, ἢς Πεῖρεα ἴο τᾶκα ἴποϑα ὴο δρριοδοῃεά 
δι ποτα ΠρΡΙΠΡΐ δηα το 750. 

γ.-πΑηα ΠΟΥ͂ 1 Ῥίόοροβα ἴο 500.Ν 1ῃ “ψῆδί ΨΥ ἢ6. τηδάθ 
[οϑὲ ψὰο ψεῖα τ ἰμπ τοῦθ νρότοιιβ [ἢ δούίοῃ." [Ι͂ἢ τῃ6 
ἢτϑί ρίδσθ, ἂ5 Ὀεπιϊεα ομβ ψμοβα οτεεα χὰ ἰῃδὺ ἃ Ὀδβὶ5. οἵ 
ΒΘ] ΕΟΟΙ Δ 15 ΠΟ ΙΒΡΘΏΒΔΌΪΕ. ἴο ΔΗΥ͂ ΠΟΌΪῈ. ρευοσηδηοθ, Ὦ6 
τη ]}6ϑ θα Ὠ]ΤΏ561 τὸ Ὠ15 σΟΙΠΡΔΏΣΟΩΒ 85 ΟἿΘ ΠΟ Ὠδα ρῥτε- 
ΘΠ ΠΥ ἀἸβοιρ! πρὶ Ὠἰμηβεῖ; 9 δἀηᾶ ἴῃ [86 ποχὶ ρίαςθ ὉΥ 
σοηγευβαίοη δα αἰδοιβθίοη ἢξ ἐποοιταρεα τῇδ ἴο ἃ {πὸ 
5αΙ Γχθϑίγαϊης Ὀογοηά 4}} οἴμοιβ Τῆὰ5 1Ἢ νγὰθ {πᾶ Πα οοη- 
ΠΠΙΘα ὄνεῖ ται] ὨιτηβΕ], δηἃἀ γὰ5. ΟΠ ΉΠΔΠ]Ὺ τετηϊηαϊηρ 
411 ψῇομι 6 δποοπηϊοτθα, οὐ πιαίζοια σοηαποῖνε ἰο νιγίαθ : 
85 ἰῇῆ6 [ο]ονίηρ ἀἰϊβοιδϑίοη ἢ Βα γάδιηι5, ΏΙΟ, 8 5᾽ 
ΘΟΙΠΒ ἴο ΤΩΥ Κηον]θάρε,ὅ Ὑ711 βεσνα ἴο 1Πυϑίταίε----ῃα ἰορὶς οὗ 
[π6 αἰδοιιϑϑίοη Ὀδίηρ βε σουητηδηά. 

ΤΕ] πιο, Ἐπ γάθδιιβ (μὨῈ Ὀθρδη), ἄο γοῖ Ὀδ]ονε 2, 6φΩ10771 
ἴο Ὀ6 ἃ ΠΟΌΪῈ δπᾶ τηαρηϊδορηΐ δοααϊδίοη, ΜΒ ΘΊΠΟΥ ἴοσ ἃ τηδη 
ΟΥ̓ ῸΓ ἃ 5ίδϊθ 

Τ οαῃπποῖ οσομοθῖγα ἃ ΠΟΌΪΘΥ ΟΥ Ά τήογθ τηδρηϊῆσεηΐ (ἢ6 
ΔΒ ΤΟΤΕ). 

Ἐ Οὐ, “1 15. ΜΕ ῥ᾽ θαϑίηρ' αἴϑο ἰο τῆς. σοᾶς {δαὶ ψῇηδὶ 15 Ἰαν α] 15 [.5ὲ δηά 
ΜΒ δΐ 15 75. 15. Ἰαννεα].᾿ 

2 ΤΆι. ““Ἰροτα 2γαοξέσαϊ," ἐ.6. τοῦδ δπεγρείίς απ δβεοίϊνα. 
5. εἰ ΤΕ ΔῺΥ ΟὯ8 ΤΡ οἰδίτη ἴο Ὀ6 ἃ. ρυΐμοα οὗ δϑοβίϊοβ, 1 νγὰ5 ϑοογδίθϑ; 5. ἢ 

νγὰ5 1ῆ6 16 ΠΈ Δ ΘΆ Ό16 ἱτηρσγοϑβϑίοῃ ἰθΘς οὐ [86 τηϊη5 οὗ δὶς δϑϑοοϊαΐθϑ., " 
14 Οὗ, “86 βῃηπ]διθα ἴῃ [ῃ656 586. σΟΙ ΡΘΏΪΟῺΒ ἃ ΞΡΙΓΠ  ΟὗἨ 561 ςϑϑίγαϊηΐ 

Βεγοηά 81] εἴ586.᾿᾿ ἘῸΓ προὐτρέπετο 566 ΔῬονθ, ῬΡ. 25, 86. 
ὅδ ΟΥ, ““ΨΈΪΟΒ 1 οδϑῃ νοῦ ἴον," ἘῸΥ οἷδα δέ ποτε... 566 ΔΡονΕ, ᾿. 154. 



ςηνν.836 ὈΙΘΟΌΘΦΟΙΟΝ ΟΝ ΖΦ2ΖΖΣΟΜΙΙ͂, ΤΣ Ι5ΦΟΙ, ἘΤΟ. τό3 

͵ϑ9ε. ΤΏΘΩ ἀο γοι ὈεΙενα δ ἴο Ὀ6 ἃ ἴτδ6 τἤϑῃ ΨΠῸ 15 
τα ]οα Ὀγ {86 Ρ]Θαβιτοα οἵ τῆς Ὀοάᾶν, δηα {πεγε ν σδηηοῖ ΡΕΓΟΙΤῺ 
ΜΠαΐ 15 Ὀθϑὺν 

(εγίδιηϊν ποῖ (8 δηβιγετθάλ). 
δός. ΝΟ! [ὉΓ ΡΟΒΘΙΌΪΥ ἴο ρεοιίζοσγη δὶ 15 Ὀθϑί ρρϑδῖβ 

ἴο γοῦι ἴο βανοι οἵ τεβράομα ἢ Απηά, δρϑίη, ἴο αν βοιὴβθ οὔθ 
ΟΥ̓́ΕΓ γοι ΠΟ Μ11 ρτανεηΐ γοῦ ἀοϊηρ [ῃ6 1Πτ6 5665 ἃ 1οβ5 οἵ 
ἔγεβάοιῃ ἢ 

Μοβί ἀδοιβα!γ (μ6 δηϑνγετεα). 
͵ϑόε, Τὶ σου] βεοῖὰ γοῦ δῖα ἀξοιἀβαϊν οἵ οριπίοῃ {μαΐ [ἢ8 

Ἰησοηθηδηΐ 16 [Π6 τευϑῖβα οἵ τα Ὁ 1 
Ἐπ. Ὅροι τῶν σψοτά, 1 τοῦ ϑαβρθοῖΐ 50. 
͵ϑῶω. Απᾶ ἄορθϑ 10 ἀρρϑδγῦ ἴο γοι: [δὲ [88 Ἰποοηίηθδηΐ τηδῇ 

15 ΤΏΘΤΕΙ͂Υ ὨἰηΠἀεγθα ἔγοιη ἀοίηρ ἡγμαΐ 15 ΠΟ θϑῖ, οὐ {πὶ ἔαυίΠ Υ 
ἢδ 15 ρος α ἴο ἄο ψῇηδί 15 τηοϑί βῃδιηθπι "Ὁ 

ἈἘμΐλ. 1 τἈ]ηἴκ μ6 15 ἂ5 τη ἀπγθη ἴο {Π6 ομδ 85 ἢ6 15 
ὨΙπάογεα το [6 ΟἸΠΕΥ. 

δος. Απᾶ ψῇμδΐ βοτί οἵ Ἰογᾶς. απ τηδβίθυϑ ἀγα [ῃοβο6, τπιηκ 
γοιι, ΠΟ δὲ οὔσε ρΡαΐ ἃ βῖορ ἰο ψῇηδί 15 θεϑί δηᾶ βηΐοτοα δῖ. 
15 ὙΟΥΙΒΙ ἢ 

Ζ πη 4. οοάπμοθθ Κηονϑ, ΓΠΕΥ ταδί Ὀ6 1Π6 γε Ὺ ψοῦϑί οἱ 
ΠΊΔΒΙΕΤΙΘΒ. 

͵δός. Απα ψῃδΐὺ βου οἵ ϑἰδυθῖν ἄο γοι ἰακα ἴο Ὀ6 ἴ[ῃ6 
ψγοῦοῦν 

ΤΙ 5ῃουα 580 (Β6 δηβνεγεα) 5] ΕΥΎ ἴο [Π68 νγογϑ τηδϑβίθιϑβ. 
Τὶ που]ά 5θειῃ ἴθθη (ρυτϑθα Βοογαίθβ) [μα [16 Ἰποοηίπρηΐ 

ΤηΔῺ 15 ΟΠΠΩ͂ ονεῖ ἴο [ῃ6 ψοτβί δοτί οἵ δίαγογυ, που] 1 ποῖ ὃ 
50 10 ΔρΡΡΘδῖβ ἴο τὴ6 (116 οἴμεὺ δηβνοταα). 
δος. ΑΠπα ἄοθϑ ἴ ποῖ ΔΡΡΘδΥ ἴο γοι (παῖ [ἢ15 5δηι6 ὈΕ]- 

ἄαϊηθ ᾿ἱποοηςηθηςα σπμπῖθ οἱ τυζεο,ι, ἡ ὨΙΟὮ 15 [86 Ὀδϑὶ οἱ 8]} 

[δϊηρ5,2 ΠΌΤ τηδη κι η(, δηα ρΡθηρθα [ἤθη ἰπΐο [Π6 ορροϑιῖία ἢ 
0.65 1 ποὺ ἄρρθδῦ ἴο γοι (δῖ 58:6 Ὠϊηθγθ τηβη τότ δἰςβπάϊηρ 
ἴο [ίηρ5 ΨΒΙΟΝ {1} θὲ οἵ ιι86 δπᾶ Ῥεπεῆΐ, δημα οση ἸΘαγΉΙηρΡ 
ἴο ππαογοίδηα ἴπθτὰ ; {πδ΄ 506 ἄοδϑ 50 ὈΥ ἀταρρίηρ {Π6 1 ΔΥΤΑΥ 
ἴο [Ὠῖηρθ ΜΏΙΟΝ δῖα ρ]θαϑαηΐ ; δηα οἴδη πουρ ΤΠ6Υ ἀτῈ ΜΕ]] 
αν 6 οἵ [Π6 ροοά ἀπά οἵ [ἢξ εν1], 516 διλᾶζεϑ δῃᾷᾶ σοηϊομπηᾷϑ ὃ 

1 ΟτΥ, ““ἸπΟοΒΠΙΏΘΠΟΥ͂ ἰ5 1ΠΠ|06ΓᾺ].᾿᾿ 
2. ες ͵]βἄοχῃ, 1068 στγϑαίθϑι ροοα ἉΨΏΙΟΝΙ ΠΏ 8 ῬΟβ5655.᾿" 
ὃ ΘΟΒΠΕΙΩ͂, οἵ, ῬΙαΙ. Φγοΐαρ. 355. 4; δῃᾶ Ῥεοίονν, ϑγηῶ, ἵν. 23, Ὁ. 316. 
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[Ποῖ ψιῖσ δηα τηᾶκορ πεῖ οἤοοβα [Π6 οΟΥθ6 1 ρΐδος οἵ (ῃ8 
ὈοιίογὉ 

65, 50 1 σοιη685 ἴο ρ885 (Ὠ6 δηϑνεγαά). 
͵δϑόε. ΑΔ 1 ςοιηαρεςς ΟΥ̓ δομέ, ἴῃε 80: οἵ ἰδπιρεῖαΐθ 

τηοἀοσίν Ὁ νῇο διὰ5 1655 οἰδίτη ἴο {ῃ15 ἰῇδῃ {π6 ᾿πσομ ΠΘηΐ 
τη Ρ ΤΕ ψοῦκβ οἵ {ῃς6 ἰδιηρογαία ϑρισῦ δρᾶ τῆς ψγουκ5 οἵ 
ἸΠΟΟΙΓΪΏΘΏΟΥ 816, 1 ἰαῖκα τί, ἀἸδτ  θ ΓΟ }}} ορροβεα 9 

ΤΗδί, ἰοο, 1 δάπηΐ (ῃ6 δηϑνετγαά). 
δε. ΤΙ {ἢ15 [6 Ὀ6 50. σοησογηηρ [ἢ656. ντίπθ5,5 δὲ 

ὙΠ τορατὰ ἴο φαγοζμζηοδς δα ὠἰθυοοῦι ἴο 811] {παῖ οὐρῃϊΐ ἴο 
ΟΟΟΘΌΡΥ π᾿5Ὁ᾽ (δὴ δηυίῃίηρ ΤΟΓΘ ΒΘΙΟΊΌΘΙΥ τΠ]1}416 ἀρδιηϑί 
[π656 δὴ [15 βϑαδ Ἰπσοη 606" 

Νοιῃίηρ [μαῇ 1 οδη [Ὠϊηἶς οὗ (Ὠ6 τερ]]θά). 
δος. Αηά σδῇ σγοῦβα 6.811] ἃ τῆδῃ, [δ1ηἶς γοαῦῷ (δὴ ἢδ ὃὈς 

σ ] οἰοα ἴο ἃ ποτα Ὀδ θα] ᾿πῆἤπαδησε [ἤδη ἰπδΐ ψ ]οἢ πάτο ε5 
πη ἴο οἤοοβα ψῆδί 15 μυσῦα] [πὰ ρίδος οἵ σιῆαΐ 15 Περί] : 
ΜΥΏΙΟ. σδ]ο 65 πη ἰο ἄδνοίβ ὨΙΓ56} ἴο 1[Π6 ΕΥ]} δῃηά ἴο περ]θοῖ 
[πε φοοά ; ΜὨΙΟὮ ἴοτοθϑ Π]η}, Μ}}1} 6 11] ΠΕ, ἴο ἄο ψῇῆδί Ἔυευν 
Τη8 ἴῃ ἢ15 5ΟΌΘΥ 56η565 οι] βασι κ οτὰ πα δγοϊά ἢ 

Τ οδῃ ᾿τηαρίηθ ποίδιηρ ψοῦβα (86 τορ! 64). 
δε. ,μοοζγεεορέγο, τὸ 1ῖ5. τραϑοηδθϊα ἴο βᾳΡροβε, ψ1} θεὲ τῆς 

οϑ56. οἵ ορροϑῖίς οἤδξοϊβ. ροὴ τιϑηκιηά ἴο ἴῃμοβ8 οἵ 115. ον ῃ 
ορροβῖίθ, [ῃ8 νηΐ οἱ 56] σοηΐτοὶ 

Τπεέλ. Τί 156 ἴο Ὀ6 ϑᾳρροβαα 580. 
δός. Απᾶ (ἢϊ5, ψ ὨΙΟ 15 {π6 βοῦγος οἵ ορροϑιίς εἤεοίβ ἰο [Π 8 

ΥΘΙΥ γογϑί, Μ011 Ὀ6 {πΠ6 νεῦῦ Ὀδβί οἵ πιηρϑ 
Ἀπ. “ΓΒαῦ 15 τλε παίυταὶ τΐθγθηςα, 
δός. Τὰ Ἰοοῖκβ, ἄοθϑ τ ποῖ, Ἐπ γάθηχβ, αἃ5. 1{ 96] Γσοπίτοὶ 

γγογῈ (ῃ6 Ὀεβί [Πηρ᾽ ἃ πηδῃ οου]α μάνα Ὁ 
Τὶ ἄοοϑ ᾿ηάξεεά, Βοογαῖθϑ (Β6. δηϑγεγ α). 
δός, Βαΐ ποῦν, Ἐλιγάθχῃτβ, 85 10 Εν Γ οσσυϊτεα ἴο γοι ἴο 

ποίθ οὔ ἰδοῦ ἢ 
γγμδῖ ἔβοι ἢ (μ6 δϑκβά). 
ὧς. Δί, δου 81], ἸΠΟΟΠΓΠΙΠΘΠΟΥ 15 ΡΟ 1695 ἴο ὈΓΠΏΡ᾽ Τ5 

ἴο ἰῃαΐ τϑαϊτλ οἵ οθείηθοο ΜΏΙΟ, δοίης Ἰοοῖὶς ΠΡΟῊ ὃ. ἃ5. ΠΕΥ 

Ὁ ὦ Απᾶ 1 [Π5 6 50 οοποοηϊηρ ψίϑάουῃ, σοφία, δὶ οἵ σωφροσύνη, δοιπηά- 
ὯΘ55 ΟΥ̓ 5011}-- --Θο  τϊεῖν Ὁ 

2 Ο(Ἱ δᾶᾷ, “1 815. θ6 580 οοῃμοθυηϊηρ ποΐ τοϊρουὲε ΟὨΪΥ, Ὀπὶ σΟΠΟΘΓΏΪΏΡ 

Φ67,296 7726 6 δα σορε71412655 ΟΥ̓ σοι, να , ̓̓  εἴα. 
δ ΟτΥ, ““ΜΪΟΝ γα τὸ δρί ίο (μιηἰς οὗ δ5.᾿" 



(Ηςν δοιι ΟΓΟΑΡΑΟΙΤΥ ΒΑΘΕῈ ΟΝ ΘΕ Ξ-ΟΟΝΤΈΟΙ, 165 

ΡῬΘΟῦΪαΥ ργόυϊηοθ ; 10 15 ἢοΐ Ἰπσο Πρ ησνῪ Ὀπί 56] σοηΐτΟΙ] δίοηα 
ΜὮΏΙΟΗ Π65 (ῃ6 ραβϑροτζί ἴο δρῃθοί ρ] αβαγοβ. 

Ι͂Ὶ ψῇῆδί ψᾶὺ ἢ (86 δϑι.ςβ). Ἠὸοΐν 8ο0Ὁ 
ΝΥ, {15 γα  (ϑοοτιαῖθδδ δηβυ υ 1) : ϑίησθ ἸΠΟΟΠΠΠΘΠΟΥ 

Ὑ7111 ποί ΘῈΠῸΓ τι5 ἴο τοϑῖϑὲ ΠΌΏΡΟΙ δηά {Πιτ8[, οὐ ἴο ΒοΙα ουΐ 
ἀρ δῦ βασι] Δρρθαίξα, οὐ ψαηΐ οἵ 5ϊθδεβρ (1 ἢ Δρϑηθησαβ 
ΔΥΘ [6 ΟὨΪΥ ομδηηΕ6]5 ἴο ἔτιθ ρΙθαθαγα ἴῃ δαιηρ δηᾶ ἀπηϊτηρ, 
ἴο [6 ἸοΥγ5 οἵ ἴογε, ἴο ϑσϑυσεεῖ τθροβα δῃηᾷᾶ Ὀ]|55[Ὁ] 5] πὰ 6 σοη 
ὈΥ ἰῇοβε ψο 1] ρθη ν δοιᾶς πᾶ απάπτα ὉΠ Θδοἢ ρδι- 
ΠΙΟΌΪΔΥ ὨΔΡΡΙΏ655 15. δ ἴῃ6. Ποοάδλ[1---ἴὸ σοιηθθ ἴο [ῃ15: ὈΥ 
ἸΠΟΟΏΓΙΏΘΏΟΥ Ἧ͵Ὑα δῚ6 οσυΐ ΟἹ τοῖα τμ6 ΠῚ] πο οὗ [86 τηοτΘ 
οὈνίοιιβ δα σοηβίϑ ΠΥ ταουττίηρ οἰθαβιγοβ2 ΤῸ 5θ] σοηίτοὶ, 
ΜΏΙΟὮ δοηθ ΘηδΌ]65 15 ἴο δηάπτα (ἢ6 ρβϑίῃβ. δίογεϑα!, δΙοὴξ 
Ὀβίοηρθ {Π6 ρονεῦ ἴο ρῖνε τι5 ΔΩΥ͂ ρ]θαβατα ἡουίῃ τοι  Πρ 
1 [0656 ΘΟΙΠΠΊΟΙ Οδ.565. 

οι 5ρ6αῖ ἰῃς σψογαβ οἵ {πῃ 8 (86 δηβνεγθά). 
δος. ΕῸΧΙΒογμηοτο, ἢ 1{ [Πθτ6 Ὀδ ΔΗΥ ἸΟΥ͂ ἴπ Ιδδυηΐηρ δυρῃῦ 

“ εδαιΠπι δηᾷ ροοά," ΟΥ̓ ἴῃ ραθθηΐ Δρρ]]οδοῃ ἴο 5000 τα]65 
ΔΒ ΤΊΔΥ ΘΉΔΌΪΕ ἃ Τη8ῃ ἴο τηδῆθρα ὯῚ5 ὈΟαΥ ἀῇρῃϊ, οὐ ἴο δᾶ- 
ΤΩ] ΠἸΒΊΕΙ Ὦ15 ΠΟΙ ΒΕ ο]α ΜῈ]]}, ΟΥ Το ρύονε ᾿ἰγηβοῖῖ ἀβει] τὸ ἢ15 
[πΠθη 45. δηᾶ ἴο [ῃ6 5ἰδίβ, οὐ ἴοὸ ἀογηϊηδίθ ἢ15 ΘΏΘΙ,165--- ΤΏΙΟΏ 

[Ὠηρ5 ἀῇὸ [86 βϑουγοαβ μοΐ ΟὨΪΥ οἵ δαγδηΐαρο πὶ οἵ ἀδβορεβί 
βα5ίδοιοη ὅ---ίο {π6 σοηθϊηθης δηα 5ϑ! σοπίτο θα ἰἰ 15 σίνβη 
ἴο ΤΕ ρ (με ἔππιῖβ οὗ [δὰ 1 {πμεῖγ ρεηξοιηδηςθ.- [Ὁ 15. [ῃ6 
ἸΠσοΟΠΠ]ηθηΐ ΜῺΟ ἤδαγα ΠΕΙΓΠΟΥ ραγί ΠΟΥ ἰοῦ 1 ΔΩΥ͂ ΟἣΘ οἵ {Ποῖη. 
ΘΙΊη66 ΜῸ πλϑύ 6 τΙρῃϊ [ἢ αϑϑουίηρ [δὲ Ὧ6 15 ἰϑθαϑδὲ σοποειηθά 
ὙΠ ΘΟ ἢ ἰπ]ηρ5 γῆο Π85 1εαϑί δι Πἰγ ἴο ἀο ἴδει, Ρεϊηρ ἐἰ|64 
ἀονη ἴο ἴακα δὴ 1ηΐεγαϑί τὼ (ῃ6 ὈΙθαθαγα ΏΙΟῃ 5 ἡδαγοδί ἴὸ 
Ὠδπά. 

Ἑπτγαδχηιι5 τορ]εα : ϑοογαῖθϑ, γοι οι] 580, 1 566 Π15 ἴο 
Τη6, ἰῃαΐ ἃ τἤϑῃ ΨΏΟ 15 τηδβίογθα Ὀγ τὴς ρξαβασγεβ οἵ ἴῃ6 Ὀοάγ 
Ὦδ5 ὯῸ σοῃ ΘΙ δἷ 4}} σι νιτῖπα. 

1 ΟΥ, ““δἷἱ 15 ϑβαβοη. [ἀ{,Φ “15 ε5 ϑσύγεεῖ 85 ροββίθ]α, 
2 Οὐ, ““ἴοπὶ ἰαϑίίηρ ἰο 810 δχίθηϊ ψουίῃ βρεακίηρ οὗ ἴδε τηοβί ΠΘοθϑβΑσΥ 

Δηα 411-ρογνϑάϊηρ βοισοθβ οὗ ΠΡΌ 655." 
8. Τῖι, ““ὙΝΒδΐῖ γοὰ 580 15 δβοϊαίεὶν δηα θηξίγεϊν ἰγαθ᾿᾿ (186 υγαΐς υέγίξέ οἵ 

[8μ6 πηδίΐου). 
4 Οἵ, ““Βαΐ ἱπα δρᾷ, 1 [Πϑγὰ ᾿6 ἸοΥ ἴῃ [ἢ6 ρυΐϑαϊ ΟΥὗἨ ΔΗΥ̓͂ ΠΟΌΪ6 βἰπάν οὐ οὗ 

5.1 Δοσοι 5 το ΐβ 5 5681] Θ δ ΌΪ6,᾽᾿ οἰς. 

ὅ Ογ, “οὗ (ῃε ΒΙρδϑί ρ᾽βαβαγασ." 



τ66 ΜΕΜΟΒΑΒΙΙΠ1Α---ΒΚ. ἵν. τ τῆς 

Αμάᾶ σμδὶ 15 (ῃ6 ἀϊδίηοίοη, Ἐπ γάδηχαθ (ΠΏ6 δϑὶίςεά), 
Ῥούνθθηῃ ἃ 8 ἀδνοϊᾷ οὐ 56] ΟΟΏΓΟ] δηαᾶ τῃ6 ἀπ|εϑὲ οἵ Ὀσαΐα 
ὈεαδίϑΡ Α πηδὴ ἍὲὴὯΟ [ΟΓΕρΡΌΘ5 411 ΒεΙρἢϊ οἵ δἴπη, γῆ ρίνεϑ ΠΡ 
ΒΟΔΙ Πηρ ΤῸ ἴῃ6 Ὀεϑὲ δηᾷᾶ βδίσνεθ ΟἿΪΥ ἴο ΡΥ Ὧ15 56 η56 οἵ 
ὈΙΘαβατο, 15 6 Ὀφίίου τΠδὴ (6 511Ππ|58ῖ οἵ οὐ] Ρ, ,, Βαΐ 
ἴο ἴῃ6 561{-σοῃίτο θα δΙοηθ 15 1 ρίνθῃη ἴοὸ αἰβοονεσ [86 δια 
ἰτϑαϑῦσθθ. ΤΏΘ56, ὈΥ ψοτα δηᾶ ὈΥ ἀδεα, ἴΠ6Υ Μ1] ριῖοκ οὐ 
δΔηἀ τᾶ Κα βε]θοῦοῃ οἱ [πεῖ δοοογάϊηρ ἴο {πεῖν Κιη5, σμοοβίηρ 
ἀεΠΠὈοταίοιν [μ6 σοοά δηᾶ μοϊάϊηρ δἱοοῦ οσὰ [Π6 6ν]].8 ΤΠ 8 
(88 δάα64) 1 15 (ῃδὶ ἃ τδῃ τϑϑοθθθ [Π6 Ζβϑηϊῃ, 85 11 ὙΈΓΕ, 
οἵ ροοάηθθθ δῃηᾷᾶ Πδρρίμθ55, [π|5 1 15 [δ 6 Ὀξδοοῆθθ τηοϑί 
σΔΡΔΌΙ6 οἵ τϑαβοῃίηρ δῃᾷ ἀϊβοιυβδίοη ΤΠΘ γΘΙΥ Ὠϑιὴδ ἀϊ5- 
Ουιββίοη (διαλέγεσθαι) 15 σοί ἔτοτη ρξβορὶβ οομηϊηρ ἰορϑίμου δηά 
ἀδ! ογαίηρ ἴῃ σοϊηιήοῃ ὈΥ̓͂ ὈΙΟΚίηρ οὐδ 8Δη6 56] θοῦηρ [ΠΙηρ8 
(διαλέγειν) δοοοτάϊηρ ἴο {πεῖν Κιηἀ5. Α τηδη ἴΠ6η 15 θουηά ἴο 
ῬΙΈραγα Ὠϊτη56 1 δθ το 85. ῥοβϑι]6 ἴον [15 Ὀπ51η6855, δηα ἴο 
ΡῬυχθια 1{ ὈΕγοηα 411 εἶδα ψ] ἢ φαγηθϑί τοϑοϊ}!}1Ο ; ΙῸΥ [Ώ15. 15 
[86 πρῃΐ τοδα ἴο βχορί]θηςσα, {815 Μ1]1 τηᾶκο ἃ τηδῃ Πίϊεϑίὶ ἴο 
Ιεδα 15 [6]ον5 δηα δ ἃ πηδϑίου ἴῃ ἀδθαῖε. 

γΙ.----ΑΥ [ἢ15 ροϊηΐ 1 Μ1Π] δμάδαγοιγ ἴο Ἐχρ δίῃ ἴῃ δὲ ΜΑΥ 
τ᾿ Θοοαίθα ἰοβίεγεα. [ἢ15 ργδαίθυ “" ἀἸδ]θοῖῖς "ἢ σΔΡΔΟΙΥ διηοηρ ἢΪ5 
1 Πτηδίθ5.7 Ἐφ ΠοΙά βυτη]γ ἴο {π6 ορίηΐοη ἐμαὶ 1 ἃ τλδῃ ΚΗΘ 
ΜΔ ΕΔοἢ τϑα! ν νγαθ, 6 νου ]α Ὀ6 8Δ016 ἴο Ἂσρίδίη [ἢ15 Κηον- 
Ιεᾶσε ἴο οἴμεῖβ ; Ὀπΐ, [Δ]Πὴρ' [86 ροϑβεϑϑϑίοῃ οἵ ἰῃδΐ ηον]εάρε, 
1 αἸά ποῖ δ 841}1 βϑύσρυιβα δῖ ἰδῇ τηθ 5ῃοι]α βίαια 8 {πειη- 
56 γε δΔη4 οδβα οἴμεῖβ ἴο βίπμα 6. αἷθδο8 [1 νγὰϑ ἴοσ [815 

1} Οὔ, ““δηά 5665 ΌΥ Ποοῖς δῃᾶ ΌΥ οζἴοοῖς ἰο ἄο ψῇμαΐ ἰ5 Ὀθαβαμπίθϑί." 
2. 2,6. Ὧ6 ῬΘΟΟΙΏ65 δῇ ΘηΐπλΑ] “" Γοραϊηρ ἃ ὈΠη4 116 ψ 1 [86 γαίῃ, "ἢ 
8. Ογ, “"βϑιβοίηρ [86 οσγα δῃᾶ σϑρυάϊαιίηρ τ[ῃ)6 ἄτοσβ," Κύβηρ οἵ, ΡΙδί. 

δατυς, ν. 738 Β. 

4 Οἵ, ““ἄγϑανδ ΘΘΓΟΥ ἴο ΠΘΡΡΙΏ655 δη4 ρογίδβοιίοη, δη4 15 τηοδί σαρϑθ]α οὗ 
{{ΠὉ - αἸϑο]οβίηρ οοηνεγβαιϊίοη, ἡ Οἱ, ῬΙαῖ. “120, 4τ: ““ἍΜΒαὶ ψουἹᾶ ποῖ ἃ 
τηϑ βῖνγθ, Ο ᾿πᾶρεβ, ἰο 6 8018 ἴο δχϑαῃηηθ [6 Ἰεδοιβ οὗ [86 στϑαΐ Τ͵Τοδῃ 
Θχρεαϊίοῃ, οὐ Οαγβθθαβ, ΟΥΓ ΘΙΒΥΡΏΤΙ5, ΟΥἩ ΠΟΘ 1655 οἰμοῦβ, ταθ δηα νοῦ ἢ 

ἴοο! ναῖὶ ᾿ἰηδβηΐϊΐϊθ ἀθηρης νουα ἰἤθγα Ὀ6 ἴῃ σοηνογδίηρ ψΙ ἰμϑ δῃά 
διϑίτίηρ ἴΠῃθτὰ ααδϑίϊοῃβ 6 (Τονεῖι). 

5. ῬῸγ διαλέγειν κατὰ γένη Ξεδιαλέγεσθαι, οἴ, Ατοίεα, .Χ7, Ο. νἱ1, 590. 
6 (σε ΡΙαῖ. ᾿εῤ. 534 Ὁ; Ῥαεάγ. 252 Ἑ; (7ζαΐ, 390 Ο; ,:αζεδηι, 286 Ὁ [0]]. 
7 Ταῦ, ““ Θοβαυθά ἴο τηδκθ ἴμοβθ ψ2ΏΟ γγεσα ψ]Ὦ Ὠἴτηῃ τλοσα ροίθῃϊ ἴῃ ἀἰϊαϊθοιῖο. " 
8 ΟΥ, ““ϑοογαΐῖθα Ῥϑ]θνθᾶ {Παὶ ΔΩΥ ομ6 ΨΏΟ πον [ἢ6 πδίσγα οὗ δηγιΐηρ 

Μοῦ 6 8016 ἴο Ἰεΐ οἴμϑιβ ἰηΐο ;Ϊ5 δβθογεῖ ; Ῥπί, [81Π1πρ' τὶ Καομψ]εᾶρε, Ὠ6 
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ΤΟΆΘΟῚ πᾶ ὯΘ6 ὭΘΥΘΙ σδαβοα ᾿ηαυϊπηρ ὙΠ [ἢο86 ΠΟ ΜΕΓα 
ψ ΙΓ Πῖπὶ ἰηΐο (π6 τὰς ἠδίαγε οἵ (Ὠϊηρθ {πΠαΐ ατθ.25 Τί νου]ά 
Ὅ6 ἃ ἰοῃρ Ὀιυβίηθθθ σδυίϑίηϊν ἴο ρὸ τὨτουρ 1ῃ ἀείϑ] 41] 
[6 ἀοβηιποηβ δ ΜΏΪΟ. ἢ6 αὐτινεά : 1 Μ1] (Ππογθίογε οοπίδης 
ΤΩΥΒΕΙΓ ΙΓ ΘΌΟὮ ΘΧΘΠΊΡΙΘ5 85 0} 5εῦνε ἴο βου 15 τηεϊῃοά οἵ 
ΡΙοσθάστθ. ΑΔ5. ἃ ἢιϑί τηϑίδηῃοθ 1 Μ1} ἰακα τῃ6 φαρϑοη οἵ 
ΡΙεῖγ. Τα τηοᾶς οἵ ᾿πνεβρδιοη τηδὺ Ὀ6 [ΔἸ ΠΠῪ τερτεϑεηςθα 
8.5 [Ο]]ΟΥ 5. 

ΤΟΙ] τὴθ (5814 86), Ἐπ γάδμμαβ, νυμαὶ βου οἵ ἰπίηρ γοῦ 
αἶα δέν ἴο Ὀ6 ἢ 

Θοιηθίῃιηρ τλοϑί ἰατ δημα δχοα!]θηΐ, ἢὸ ἀουδί ((86. οἴΠαΥ 
ΔΉ ΘΙΘΑ).3 

δος. ΑΠα σαη γοῖ (611 τὴ δὶ δοχγί οἵ ρείβοῃ [6 ΡὈΊοτιβ 
τϑη 159 

1 5ῃου!α 880 (Ώ8. δηβνοιθα) ἢ6 5 ἃ τῇδ 0 ΠοηΟυ5 (Π6 
ϑοάϑ. ὲ 

͵ϑ9ε. Απᾷ [ἰ5 1 Δ] δ Ὁ]6 ἴο ποποῦγ [6 σοάς ἴῃ ΔὴΥ τηοάβδ 
ΟΥ ἰδϑβῖοη οὔθ {|65Ὁ 

Ζιᾷ. Νο; [ἢεγ6 δῇ ἰανχα ἴΏ δοσογάβδησθ σι ΏΙΟΒ οἠς 
τητιϑί ἄο [ἢδί. 

ες. ΤΏΘΩη μ6 Ο ἰκπονβ μεθα ἰανθ Μ11 Κῆον ἤον ἢὮς 
τηῖιϑὶ ΠΟθ Θὰ, [ῃ6 σοάϑ᾽ 

1 τδϊηἰς 580 (Ὠ6 δηβνεγθά). 
δός. Απᾶ ἢ6 πο Κπονα ΠΟ ΠΕ τγιιδί ΠΟΠΟῸΓ ἢ. ροαᾶϑ 

σοησθῖνθ ἰδὲ ἢ6 οὐρῃῖ ποῖ ἰο αο 80 δχοερί ἴἢ [Π6 ἸΏ ΏΘΓ 
ΜΏΙΟΒ δοοογαάβ ΜΙ 15 Κποσίεάρε 6. [5 1 ποί 509 

Κεἰ. ΤὮδί 15 50. 
δός. Αημα ἄοξθ ΔΩΥ τη ὨΟΠΟῸΓ ἴῃ ροαβ οἰἴμουνίβε ἤδη 

ἢ [Π15 Ὡς οὐρῇ 

τπουρδς τῆς Ῥεϑί οὗ θη ψουϊᾶ ὈῈ Ῥπὶ Ὀ]1η4 Ιεδάθυβ οἵ {π6 ὈΠΠΩ͂, Ξε Ὀ]1ηρ’ 
{πϑηλϑεῖνοβ δηα οϑϑ]ηρ᾽ ΟἰΘ 5 [0 ΒΓΣΤΑΌΙ]6 αἷσο. 

1 ΟΥ δἀά, “"ΝΒδῖ ἰ5 (815 δῃγοηρ ἰβίηρθΡ δηᾶ ψῇῆδι 15 115 ἀθβηϊῖοη Ρ᾽---- 
5ΌΟὮ ψψὰ5 [86 Θνευ-τεουτσγθηϊῖ απθϑίϊοῃ ΤΟΥ ΜΜΏΙΟΩ 6 Ξουρΐ δ ΔΆβνγεῦ. 

3 Οὐ, “.Α 50ργειμα Ἔχοβιίθησθ, πὸ ἀοσβί.᾽᾽ 
8. ΟΥ, “οϑῇ γοὰ ρῖνθ τὴδ ἃ ἀβδβηϊίοῃ οὗ [88 ρίουιιβ τῆϑῃ Ῥ᾽᾿ ; ““{611 τὴ 8ο 

απα ννδΐ {πΠ6 Ρῥίοιιβ ταδῃ 15.᾽᾽ ὶ 
Δ ἐφ. “5 Ῥγδοίίοθ πιαδί σαθδγα τυ Ὠἰβ Κηονψίθᾶρε δηα 6 {π6 οαϊναγα 

δχργθϑϑίοῃ οἱ Π15 Ὀθ ΠΥ 
δ᾽ εἰ ηβὶ ἰ5 50; γοῖ Τρ ΠΥ ἀσβοῦῖδα ἢἷ5 ἴτϑη18 οὗ πλϊηα δηα ρεγϑαββίοῃ, 
θ ΤΓᾺΑς 6 5ῃοια δῃᾷᾶ ταρϑί. ἡ ἘΕῸΓΣ (Π15 δοοζαίίο ργοροϑβι(ίοῃ οἱ, δδ κ, 6, 

Ὀεΐονγ, Ρ. 169. 88 Κα, 71οεΐϊ, οὔ. οἱέ, Ὁ. 322 [0]]. 
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Τ {μίηἰ ποῖ (Β6 δῃηϑνετγαά). 
δός. 1 σομηθ5 ἴο [(ἢ15, ἰδῃ : ἢ6 γ͵ἷὈῸ ἴζῆονγβ δὶ {6 ἰδνν 

ΤΟΟΌΪΓΕΒ 1 τοίεύθηοα ἰο [ἢ6 ροαϑβ ψ11 Βοποιῖιγ [Π6 ροαβ ἴῃ [Π8 
Ἰανγία] νὰν 1 

Ζπά. (ἰοτγίδιηϊνυ. ᾿ 
δόοῦ. Βαϊ πον, ἢ6 0 Ὠοποῦτβ ἰα Π]ν Πομοῖ5. ἃ5. ἢ6 

ουρῃι 3 
Ἀπείλ. Τ᾿ 5866 Ὧο αἰϊογηδίνα.: 
δός. Δηά 6 ψῇῆο ὨΟΠΟΙΒ 85 ἢ6 ΟΠΡΏΪ 15 ἃ. ΡΙΟΙ5 ΙΔ} ἢ 
Ἀπ. ( οὐίδιηΐυ. 
δε. Τί ψουἹᾶ ΔΡΡοαγ [μα ἢ6 ψῆο Κηονβ ψηδί (ῃς6 αν 

ΤΕΟΌΓΟ5 ὙΠ ταϑρθοῖ ἴο [Π6 ροάβ Μ}1}1 σοιτθοῖίγ ὈῈ ἀοβηρά 85 
δι ῬΙΟΙῸΒ τη8η, δηᾶ [ῃδΐ 15. οἵὐγ ἀββηϊοη» ' 

50 1 ΔρΡΡθδῖβ ἴο πι6, δ΄ δΔηγΥ ταῖβ (Π6 γϑρ!6).8 Ι 

δος. Βαΐ ον, ΜΙ ταρατά ἴο δυμηδη Ὀδίηρϑ: 15 1ὑ Δ]1ου- 
ΔΌ16 ἴο ἄξδδ] ψιἢ τη ἴῃ ΔΩ ΜΑΥ ὍΠΕ ΡὈ]Θα565}Ὁ 6 

Εμΐ. Νο; σι τεραγαὰ ἴο τηθῃ αἷ5ο, 6 ΠῚ Ὀ6. ἃ ἴαν- 
οὈδβοινιήρ τηϑη 5 0 Κηον5 δὶ ΤΠΙηρ5 ΔΥ6 ἰαν ΠῚ] ἃ5 ΘΟΠΟΘΙΏ- 
ἴηὴρ τῆθη, ἴῃ δοσογάδηοθ ψ ἢ ΜΏΙΟἢ οὐὐ ἀθδίηρθ ἢ ΟἿΘ 
Διο ΕΥ τασβὲ Ὀ6 οσοπαποιοά. 5 | 

θῶ. ΓΏΘη (ἢο88 ο ἀ464] ΜΙ ΟἿΘ Δηοίμου ἢ (815 ΨΥ, 
᾿ ἄθ8] ψ ἢ δδοῦ οἴμου ἃ5 ἴΠ6 Υ ουρδι} 7 

Οὐὐν τιν (μΒ6 δηβνεγεα). 
δός. ΑΠπα ἴθ Υ γῆο ἄ64] ψ ἢ οὴθ δηοίμου 85 [ΠΕΥ οπρΉΐ, 

64] ψγὲ]}} δηᾷ ΠΟΡ]γ----ἰθ 1 ποῖ 50Ὁ 

1 ΟΥἉ, “δὲ ψῇο Κηονδ ψῃδὶ 15 ἰαννῖι! ψ ἢ τερασγά ἰο Ἠδανθη ρδὺ5 ὨΟΠΟΙΓ᾿ 
ἴο Ηθανθῃ ἰδ τα]]γ.᾿᾽ 2 ΦᾺΒ δα 5βοι]ά δπᾶ πιαβί.᾿ 

ὅθ «ε1 δοοθρὶ [ΐ δἰ ΔῊΥ ταῖβ 85 πηΐηθ." Δ). 8. ----Τπ ταίδγβηοθ ἴο 1815 ἀδβηϊίοη 
οἵ Ριείν, [88 ααθϑίίοῃ ἰ5 δυο γαϊβεα ποῖόν τι ἐστὶ νόμος ; ΠΟΙ γεί ποῖοί τινες 
εἰσὶν οἱ θεοί ; πὶ οἰδαΙῖν [Π6τα 15. ἃ στον ἴῃ τὰ νόμιμα. (ΟἿ [μ6 σοηνεγϑδίίοῃ 
τεοογαθα ἴῃ 51, Τοῇῃ ἵν. 7 [0]]1., δῃᾷ [88 ψογάϑ (νϑῦβα 23) πρεῦμα ὁ Θεὸς καὶ 
τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν, νΜϊοΒ [ἢ6 
ῬΏΠοβορον δοογαῖθϑ νου] ρου δ ρ5 τον ἤανα αϑβϑοηϊθα ἰο. 

1 ΟΥἉ, ““ΤΏΔΥ 8. τῆϑηῃ 64] ψ ΠΏ 5. [δ] ον - θη Δ ὙΑΓΠΥ δοοογάϊηρ' ἰο Ἠΐ5 
θυ Ῥ᾿ 566 δῇονο, 11. νἱῖ, 8.- 

5. ΟΥ, ““Ὠ8 ἰ5 ἃ τηϑῇ {{]] οὗἩ [86 ἴανν ([ἀνν[α]) δηα Ἰανν- δ ἀϊηρ το Κποννβ,᾿ 
Εἴς, ’ ᾿ 

6 Ἐρδάϊηρ, καθ᾽ ἃ δεῖ πρὸς ἀλλήλους χρῆσθαι, Ξαθαμά. ἀλλήλοις, οὐ 18 νυ]ρ. 
καθ᾽ ἃ δεῖ πως ἀλλήλοις χρῆσθαι, ἰταπδΙαῖα., “' πχαδί θῈ “)εείπεαζν σομπαποιεά, 
πώς -- ςεγίο συοάδηλ ποᾶο. 3Φ66 Καὶ ὕπο δῶ ζος. 

7. «« Α5 {Π6ὺ 5βοιά δῃηᾶ τημπϑί, 
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(εγίδιηἶν (ῃ6 δηβνεγεα). 
δός, Αηα ἰμδν ψὴο 68] νγ 611 δῃᾷ ΠΟΌΪΥ ΟΥ̓ πηϑηκιηα τα 

γγ611-ΔΟοΥβ [ἢ γοϑρεοί οἵ Βυμπηδη δῇδιγ5 ἢ 
ΤΠδι Μοῦ] βθεῖὴ ἴο [ο]ον (Π6 τερ] 164). 
δός. 1 ΡῬτγεϑαμηθ (Πδὺ Πο56 ὴΟ ΟὔΘΥῪ (Ὡς ἰαΐζ ἄο ψῇῃαΐ 15 

781 δηα τρῃςὉ 
γνδουΐ 4 ἀοιδὲ (Π6 δηϑυγεγεά). 
δός, Απα Ὀγ {πίηρθ τίρῃϊ δηᾶ πὲ γοι Κῆον ψὮδί βου οἵ 

[Πϊηρ5 δ΄ῖῈ τηδδηΐΡ 
νι [Π6 ἰανγβ ογάδίη (ἢ8 δηβνγθσθά). 
δος. Τί οι] 566 ἴο [Ο]]ον [Πδἰ ἴον γο ἄο ψῆδὲ [Π6 1ανν8 

οτάαϊῃ Ὀοίῃ ἄο ψῆϑί 15 τίρῃϊ δπᾶ 1π8ὺ δρᾷ ψπδὶ μεν οαρδι}} 
Ἐπίλ. 1 566 20 δἰζθυηδίίνβ. 
ϑοῶ. Βαΐ ἴῇξη, 6 πὸ ἄοθβ ψμαΐ 15 ᾿υ5ὲ δῃηά τιρῃΐ 15 υρ- 

Τρμὶ δηά 1651} 3 
1 5ῃοια 540 50 τηγϑ86]Γ (Ὠ6 δῃϑνετγεα). 
θῶ, ΑΠα 5Ποι]α γοῖι θὅ8Υ ἰδὲ ΔΩ Οὐδ ΟΌΘΥ5 [6 ἰδανν8 

ψςουὺ Καηονίηρ δῦ {πΠῸ ἴα οτάδίη ἢ 
1 5ῃοι]α ποῖ (με δηβνγογθά). 

᾿ δός. Απα ἀο γοῖ! βΈΡΡοβα ἰῃδὶ δὴν οὔθ ψῆὴο ἰζηον5 ψῇδί 
[ἰηρ8 π6 οὐρῆς ἴο ὅο ϑίρροβεβ [δα ἢῈ οὐρῃΐ ποῖ ἰο Ὧο 
[θη 98 

Νο, 1 βιρροβα ποῖ (88 δηϑνεγαά). 
δός, Δηᾶ ἄο γοῖι ΚΠΟῊ οἵ δηυοαν ἀοίηρ ΟΥΠΘΙ [ἢΔη ναὶ 

Ὧδ [6615 Ὀοπηᾶ ἰο ἅοῦ 

1 ὙΠ}: [6 Υ 5ῃου]ᾶ απά ταυϑί.᾽" 
2 ΤΒ15 ρτοροβίϊοη, 8ὁ5 ΚΟΥ ἀυριιθβ (αα Ζοε.), ἰ5 ἱτηροτγίδπὶ εἰ5 θείηρ᾽ (Π6 

γ21416 αγπι οὗ [ῃη6 ἀοι]6 συἹορίβιη (Α δηᾶ Β)--- 
ΑΔ. ΤΒοβο ψὰο ἄο ψμδί [88 ἰανν ἀδιηδηαᾶβ σομοογηΪηρ' θη ὁ νγῆαΐ 15 

7α5ι δῃᾷ τἹΡΒΪ. 
ἼΠοβα Ψψπῃὸ ἄο ψῇῆβδί 15 [δὲ δηά τρῃΐ ἀγὸ τἱρῃϊθοιβ δηᾷ 7851. 
γρο-----[ὭὯοβε ο ἄο ψΒαΐ [88 αν ἀδιηθηβ ΘΟ ΘΓ ΠΡ τη ἢ ΔΙῸ 

ΤΡ εοι5 δηα [π5ῖ. 
Β. Τδοβα ῇῆο Κῆον ψἢδί 15 151 δπα τἱρῃΐ ουρῆϊ (Δα ἀα Ῥοπηά, οἵ. 

ΘΔΌονβ, 111. 1χ. 4, Ρ. Το9) ἴο ἄο αἷδὸ ψνϑδί 15 .ϑὲ δηά τἱρηϊ. 
ἼΒοβΘ 80 ὅο ψϑί 15 1.81 δηᾶ τὶρῆϊ ας τἱρμίθοιβ δηᾷ 7π5ῖ. 
Ἐγρο---ἰἰολΖρονς απ 752 (δίκαιοι) Τὴν ὍὈ6 ἀεβηθα δ5 ““ὙΠποϑα ΨῇΟ 
ον νν δὶ [ῃ6 ἰαὰνν ἀθιηδϑηᾶς (αἰέν [Πϊηρ5. τσὶ δηά 7851) οοη- 
σΘΙΏΪηΡ᾽ τθη.᾿" 

5. ΟΥ, ““δῃηα Ὧὸ οὔθ Ψὴο ον β Ὑπαΐ Ὧθ τηυβί δηά ββουᾶ ἄο ἱπιδρίηθϑ 
τηδὶ Ὧ6 τηυβί δηα ϑῃοια ποῖ ἄο 1 

4 ΟΥ, ““δηα ποροάγ {παὶ γοὰ πον οὗ ἄοεϑ [Π6 σοπίγατυ οἵ ννῆϑί Π6 {μ1η1κ5 
Ὧ6 5βῃουϊά 4ο»᾽᾽ 
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Νο, 1 Ἃο ποΐ (μῈ δηϑνεγαά). 
δός, Τὶ σου] σδθεῃ (δὲ ἢ6 ῆο Κηονα ψῇδὶ [Προ 816 

ἸΔΎΤ ΠΗ]  ἃ5 σΟΠΟΘΙΏΙΩΡ ΤΏ6 ἀοοθ5 ἐὴ6 {πϊηρθ τπδὲ δῖα 18. δηά 
τρης ἢ 

γνηδουῦς ἃ ἀουδὲ (μ6 δηϑνεγεά). 
δος. Βαϊ ἴῃδη, ἢ6 ῆο ἄοξβ πὶ 15 1υ5ῖ δηᾶ τρΐ 15 ὉΡ- 

τρῃΐ δηᾷᾶ 1π5ὲ} 3 
Ὑ»ῆο εἶβε, 1 ποὺ μ6 ἢ (μ6 τβρ]]θά). 
δος. 1 ποι] θθοῖ, ἤθη, ψ͵ὸῸὶ 5881] αν σοί ἴο ἃ τρῃΐ 

ἀδβηϊτοη 1 6 διὴδ 85 50 δηα ἀρτῖρῃξς τοθα6 ῃοὸ Κηον (8 
(Ὠϊηρθ ΜΒΙΟΙ γα ἰανία] ὁ ἃ5 σΟΠΟΟΘΓΏΙΠρ' ΤηΘἢ ἢ 

Τῆδί 15 ΤΥ ορϊηΐοη (88 δηβνγεγθά). 

δος. ΑΠπα ψῇῃδΐ 514}} 6 580 ἰμαὶ τυϊσωουε ῖι5ϑὸ ΤῸ] τη6, 
ἄοθϑ 10 βεεῖῃ ἴο γοιῖι μαΐ [86 156 δ 156 ἴὼ δὶ ἔμεν Κηον,ὃ 
ΟΥ̓ δῖ6 θα Δ ΜΏΟ 81:6 ψ|56 ἴὴῷ ψῆδί {Πμ6 ὺ Κηον ποῖ 

Ἐπί. ΟἸΘΑΥ͂ν ΠΟΥ γα ψ156 ἴῃ νι βδΐ [ΠΕ Ὺ ΚΠΟΝ ; ἢ ἴου ΒΟΝ 
σοι] ἃ τη ἢᾶγνα ψίβάοιῃ ἴῃ {μαΐ. Το ἢθ ἄοεϑ ῃοΐ Κῆον ἢ 

δός. [ὴ βοΐ, (θη, [ἢ6 ψ|56 86 ψὶδ6 ἰὴ Κηοσ]θᾶρο ἢ 
πζά, ὙΝΉΥ, ἴῃ ναὶ οἶδε βῃου]α ἃ ᾿δῇ Ὀ6 ψ|56 580) ΟἿΪΥ 

1η Κηομ]θάραϑ 
͵δοό. ΔΗ 15 ψιβάοιῃ δηυῃηρ 656 τδη ἰῃδὲ ὈΥ ΜΏΙΟἢ ἃ 

ΤΏ81 15 Ὑ|Ι56, [Πίηκ γοι Ὁ 
Ἐμΐζ. Νο ; ῃμϑῖ, δῃηα [ῃδΐϊ οηΐυν, 1 τ8τ1ηκ. 
δοο, ΤΊ νοι] βθϑῖὴ ἴο [Ο]]ον ἰμαΐ Καονεάρα δηᾷ ψιβάουῃ 

816 [06 δα ὴὉ 
Ἐπ. 80 1 ΔΡΡΘδΥβ [0 126. 
δος. ΜΑΥ 1 δῖ, ἄοθβ 1 βθβθῖῃ ἴἰο γοῖυ ρΡοβϑιθῖθ ἴοσγ ἃ τηδῃ.. 

ἴο ΚΠΟΥ͂ 811 ([ῃ6 (δίηρβ [Πδΐ τὲ ἢ 
πε. Νο, Ἰρᾶβθϑᾶ ! μοί ἰῃ6 δυπατγδαίῃ ρα οἵ ἴπβῃ, 1 

584 54Υ. 
͵ϑϑε. ΤΏΘΩ ἰὑ νου] δεε ἰμδΐ 11 ἰ56 ᾿Π] ΡΟ ΟΒΒ1016 [ῸΥ ἃ τηδὴ 

ἴο Ὀ6 411-σιδα ἢ ; 
Οὐ ᾿ΤὩΡΟΒ51016 (ῃ8 δηϑνεγεά). 

1 Ογτ, “οὗ Ἰαννία] ΟΡ] ρϑίϊοη. 
2. 7. 8.---Τὰ τϑίθγθηοθ τὸ 115 ἀββηλτίοη οἵ 7π5:166, σε Κ, 706], οῤ. οἱζ. Ρ. 

423 ἴ0]]., “165 ἰδέ οἴῃ Κ αυγζαῖαῦ ἀδ5 Βοκτγαιβοῆδθη 18] ορϑ.᾿ 
9. Οτ, “ἴῃ {μαΐ οὗἩ ψὨΙΟΏ {μον Βανα [86 Κηον]εάρε (ἐπιστήμη).᾽᾽ 
4 Οἵ, “86 νυ βάομῃ 15 οομῆπεα ἴο ἰμαΐ οὗ ψΏΙΟΒ {μον μᾶνε {με ἐπιστήμη. 

ον οου]ά ἃ τη Ὀ6 ψί56 ἴὰ ννδιὲ Ὧδ ἰδοῖδ [86 ἱκηονίθᾶρα οἵ 
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θῶ. 1 ποῦ] βθεῖὰ (ἢ6 ψίβάομι οὗ βοῇ 15 ᾿ἰπη64 ἴο Ὠϊ5 
Κηοσ]θαρθ ; ΘδΟἢ 15 7156 ΟἿΪΥ ἴἢ ψῆδὲ δ6 αονδΡ 

Φπμΐλ. ΤΉδΕ 15 ΤΥ ΟΡΙΠ]Οη.Ϊ 

δος, ὟὟ6111 σομηα ποῦ, Ἐπ γάδηγιιθ, δ5. σοποοτηίηρ Ζ2ἦ}6 
δορά. οὐρῇῃϊ τ᾿ ἴο βεαγοῇ ἴοσυ [μ6 ροοά 1η [Π15 ΜΑῪ ὃ 

Ὑνηδῖ ψἂγ ὃ (88 αβίκβά). 
δός. [)οΘ5 1 5661 ἴο γοὰι {μδῖ {86 ϑδῖὴθ [Πϊηρ' 15 Ἐα 08 }}Υ 

δαἀναδηίαρθοιβ 3 ἴο 811} 
Νο, 1 5Βοι]α 58} ηοΐ (ἢ8 δηβνετγαά). 
δός. οι ΜΟΙ]α 84 ὺ μαΐ ἃ ἰῃϊηρ ΜΏΙΟΙ 15 Ὀδηβῆοίαὶ ἴο 

ΟἿΒ 15 ΒΟΠΠΘΕΠΕ65. ὨΌΤΠ1] ἴο ΔΠοΙΠ Υ ἢ 
ἸδοΙάθαϊν (μ6 τερ]θά). ᾿ 
ϑοζ, ΔΗ 15 ἴθτα δηγίῃϊηρ εἶδα ροοά ὄὌχοερὶ ἰῃδΐ ΜΏΙΟ, 15 

Ὀδηβῆοιαὶ, 5ῃου ἃ γοῦ 580 9 
Νοίμίηρ᾽ 6156 (Ὠ6 δηϑετθα). 
δός, Τὶ οι] βθοπὶ ἴο [Ο]]ον μδῖ [16 Ὀδηβῆοσίαὶ 15 σοοά 

το] δίϊνον ἴο ἢ ἴο ψΏοτ 1 15 ὈθηβἤοΙα] ἢ 
Τῆδί 15 ΠΟΥ͂ [Ὁ ΔΡΡρθδᾶτβ ἴο τὴς (ῃ8 δηβνετγθάλ. 

͵ϑός. Δηᾷ ἦε εκεί. σΔ ΜἯὙΔ 5ρεαῖς οἵ ἃ [ῃίηρ 85 ὈβϑαθΠι]} 
ἴῃ ΔΗΥ ΟἾΠΘΥ ΜΨΑΆΥ ἴδῃ ΤΟΙ Δ ΘΙΥ ἢ ΟΥ ΘΔ γὸοα ὨδΙὴ6 ΔΩΥ Ὀεδα 11] 
[Π]ηρ, Ὀοάγ, νγε556], οὐ ἡ βαίδνου 1 6, ἢ γοι ΚΠΟΝ οἵ 85 
ὉΠ νο Υ58}1ν Ὀρδααα! "Ὁ 6 

Ἐπί. 1 οομΐθθϑ 1 ἀο μοὶ Κῆον οὗ Δ}Υ 50 τηγ56}1. 
θῶ, 1 Ῥταϑαμηα ἴο τ ἃ [Πϊηρ ἴο 115 ῬΙΌΡΘΙ 1156 15 ἴο ΔΡΡΙΥ͂ 

1 Ὀοαθθ ιν Ὁ 

1 Ὁῇ ΡΙαῖ, Ζ φασί. τ45 Ὁ. 4.7.8. ----ῸΥ τμἰ5. ἀοβηϊίοη οἵ ψϑάοτῃ 566 Κ. 
706], 26, Ρ. 324 ἴ0]]. 2. ἐ( Βρῃβῇοῖϊδὶ, μοΙρίαϊ, ἀ56 .α}.᾿ 

5. Οὐ τεδάϊῃρ (1) ἄλλο δ᾽ ἄν τι φαίης ἢ ἀγαθὸν εἶναι τὸ ὠφέλιμον ; ΟΥ̓ΕἾ56 
(2) ἄλλο δ᾽ ἄν τι φαίης ἀγαθὸν εἶναι τὸ ὠφέλιμον ; (1ῃ. ΪΟΏ οα56 ἄλλο τιΞε ἄλλο 
τι ἤ }) ἰτϑηῃϑὶδῖθ (1) “"δηᾶ ψῆδὶ 15 Ῥθηβῆοα] 15 βοοᾶ (ΟΥ̓ ἃ ΡΟΟΩ), ΞΒῃΒου] ἃ γοῦ 
Ὡοΐ 58. δ᾽ Πί. ““οομ]ᾷ γοῦ 58} ἰδδ8ῖ τ6 Ὀθηβῆοίβὶ 15 δηγίηρ 658 τΠ8ῃ βοοά 
(οΥ ἃ Βοοά) Ρ᾽᾿ οἵ Εἶβα (2) ““δῃᾷὰ ψηαὶ 15. Ῥθηβῆοιδὶ 5 βοοᾶ (οΥ 8ι βοοά) "ἢ ΟΥ̓ 15 
1: Δ γ ΒΙΩΡ᾽ 6156 Ὁ ὑ 

4 2, δι. “" Ῥαδαία] ἴῃ 811 τοδί οηθ ἰμΐο νν ΒΙοΟἢ 1 δηίογβ. ἡ Βϑδάϊηρ' τὸ δὲ καλὸν 
ἔχοιμεν ἄν πως ἄλλως εἰπεῖν ἢ ἔστιν ὀνομάζειν καλὸν ἢ σῶμα ἢ σκεῦος ἢ ἀλλ᾽ 
ὁτιοῦν, ὃ οἶσθα πρὸς πάντα καλὸν ὅν ; Μὰ Δί᾽, οὐκ ἔγωγ᾽, ἔφη. ἙἘρΥ ΟἸΒΕΥ 
επλθηἀδίοηβ οὗ [6 να]ρ., δα [88 Τηϑ Ων Ἰπιογργείδι οηβ ΏΪΟΒ αν Ῥθθη βίνθῃ 
ἴο {86 Ραββαρθ, 5ε6 ΒΕ, Κα Βηογ α΄ ἤθε. 

5. Οὐ, αἀορίϊηρ [ῃ8 τεαδάϊπρ ἔχοις ἂν ἴῃ ρίδοβ οὗ ἔχοιμεν ἂν αὔονε, ἰγϑῃ5- 
Ἰαΐθ ““1 οογίϑίη!ν σαηποῖ, 1 σοηἕθϑβ. 



172 ΜΕΜΟΆΚΑΒΙΠ,Α---ΒΚ. ἵν. ΘΗ νι, ὃ οτττ 

Ἐπί. Τὐμάοιυρίθδαιϊν 10 15 ἃ θθδα 1] ΔΡΡΙΔηςα.7 
δῶ. ΔΠηα 15 [}15, παῖ, δηα [6 οἴμοσ [ἰηρ Ὀϑδαθι] [οΥ 

ΔΌρΡ 656 Ἔχοθρὲ {παὶ ἴο Μοῦ 10 τδῪ Ὅ6 Ὀδαππα]]ν ΔΡΡΙ6α ἢ 
Ἐπί, Νὸο 5]ηρὶ8 [ῃϊηρ᾽ Εἴ56. 
ϑε. 1 που] δ5θοῖὴ μαΐ [ῃ6 π56 1] 15 θα 1] το δ γον ἴο 

[μαΐ ἴοῦ ψὨΙΟΉ 1ὖ 15 οἵ 563 
50 10 ἀρΡθαῖβ ἴο τη6 (Ὠ8. δηϑοΓαα). 

δός. Αηα ψῆδί οὗ οῳζαρε," Ἐπιϊγάθηγβ ἢ 1 ΡΓΘΘΌΠΙ6 γο8 
τα οουταρα δηιοηρ᾽ [Ππρθ Ὀεδα Π]} ΤΌ 15 ἃ ὩΟΌ]6 ααδ]γ Ὁ 8 

Ναν, οἠβ οὗ [ῃ68 τηοϑί ΠΟΌ]6 (88 δηβνεγθαλ). 
κε. Τῇ 566 125 ἰῃδΐ γοῖι τεραγα σουταρα 85 Ἰ5661] [Ο ὯΟ πλθϑη 

ἰτλοῖο δ 
Φηΐλ. Ναγν, τοῖοι [6 στραΐεϑί οὗ 811 εημᾶξ, (οά Κηοῦ. 
δός. ῬΟΒΘΙΌΪΥ 1ὴ ίαδος οὐ ἰβισγοιβ δηᾶ ἀδηρεῖθ γοῦ Μου]ά 

ΘΟΠΒΙ ΑΘΓ 1 Ὧδη δαἀνδηΐαρα ἴο Ὀ6 Ἰρῃοτδηΐ οἵ [δι ἢ 
(εσυίϑιην ποῖ (ῃ6 δηϑνεγαά). 
δός. Τί Θθϑηβ {μα (ἢοϑα6 ὯΟ ἤᾶνθ πῸ ἴδαι ἴὶῃ δος οἵ 

ἀδῆρευβ, βιπρὶν Ὀθοδιιβα πο Υ ἄο ποῖ πον δῖ {ΠΟῪ 8.6, ἃΓῸ 
ποῖ σΟΙΓΑΡΘΟΙΙ5 ἢ 

Μοβϑί τι (μ8 δηβϑνογαεάλ) ; οἵὐἵἍ, Ὀγ [6 β8η6 βῃονψιηρ; ἃ ἰδῖρα 
ΡΙΌΡοσίοῃ οὗ ̓ πϑάπηθη δηα οοναγάβ σοι] 6 σομταρΈΟΙΙ5. 

92. ὟΝ], ἀηα νῆδὶ οὗ ἴῇοβθ ψγῆο ἂῇὲ ἰῇ αἀτεδα οὗ ἰῃμίηρϑ 
ΜΏΙΟΉ ἀγα ποῖ ἀτγοδαάπι, ἀγα {Π6Ὺ 

᾿πμ, ( ουτάρθοιιβ, Θοογαίαϑ --- 5111] 1655 50 [ἤδη [6 ΓΟΥΓΠΊΘΥ, 
σοοάηθ55 ΚΉΟΥ5. 

δός ῬΟΒΒΙΌΪν, [μθη, γοὰ ψουὰ ἄξει μοβαῈ ψο δῖα ροοά 
1ὴ ἰῃ8 ἴβος οἵ ἰβϑύγουβ δῃάᾷ ἀδηρεα ἴο Ὀ6. σουτάρθοῦϑβ, δηά 
ἴοϑ8 γῆο 816 Ὀδά ἴῃ {Π68 ἴδος οὗ [ῃς8 βαῖηβ ἴο 6 οοναγάβ 

(εγίδιηϊν 1 5ῃοι!ά (86 δηϑνεγαά). 
͵ϑόῶ, ΑΠΑ οδῃ γόοῖ] ΒΊΡΡΟΒΕΘ ΔΗΥ͂ ΟΕ  ΡΘΟΡΙΘ ἴο Ὀ6 ροοϑαᾶ ἴῃ 

1 Οὐ, “1 ργβϑαπῃβ [1 ἴα 611 δῃᾶ σοοά δῃᾷάᾶ Ῥϑϑαία] ἰο 86 (15, {μαΐ, δηά 
1ὴ6. οἴμεγ τϊηρ᾽ ἴογ [ὴ6 ρσροβα ἴον μοῦ 1η)6 ραγίϊσααῦ [ὨΪηρ᾽ 15 56 [8] }᾽".---- 
“Γαΐ ποροαν σα ἄδην (μ8 δηϑνογθα) "ἡ Τί 15. ἱπιροϑβῖθ]α ἰο σΟΠΥΘΥ͂ ΒΙΤΡΙ͂Υ 
188 νεῦρα] ρἷαὺ αηᾶ [86 ααβϑι-αγρυτηθηίαίνα ἔογοα οἵ ἴῃ6. ατεεὶς καλῶς ἔχει 
πρός τι τινι χρῆσθαι. 8686 Κα. 706], Ρ. 426. 

2 ΟΥ, ρουβδαρβ Ῥείϊίεγ, "“2ογέϊμασ." 866. Ἡ. Βιάρνίοϊις, δ εέ, ὁ, Εἰλῖος, 

Ρ. 43. 
8. ΤΊ 15 οῃδ οὗ τὰ καλά. ὅε6 Κ.. Τ7οεϊ, 6. ρ. 32:5, δῃηᾷᾶ ἴῃ τείδγθησα ἰο τῃς 

ἀδβῃιτοηβ οἵ της Οσοοά ἀπά οὗ τς βεατείίεῖ, 16. Ῥ. 425 ΤΟΗ. 



σηυντ ὃ τι, ΟὉΘΔΑΟΞΕ, ΚΥἼΜΟΞΑΖΡ, ΤΥΎΚΧΑΔΔΥΥ, ΡΟΣΖΤῪ τῦΆῆ3 

Γοϑρθοῖ οἵ σις [Πίηρθ Ἔχοθρί τ[ἤοϑαῈ ῆΟ δῖξ δ 6 ἴο σορὲ ψι ἢ 
[Πϑτ δά τὰτὴ [6 πὲ ἴο ΠΟΌΪ]6 δοσουηῦῦ 1 

Νο ; {πε6868, δηᾷ {μ686 δοηε (ῃ8 δηβϑνεγεά). 
͵δόῦ. Απαᾶ [Πο86 Ῥξορὶθ ψῇῆο δἵε οἵ ἃ Κιπά ἰο οορε Ὀαΐ 

Ῥδάϊν σι [86 ϑδῖης οσσιτγθησαβ, 1 σου] 56 θη, αῇὰ ὈδΔα ἢ 
ΝΟ εἶδε, 1 ποῖ {πεν ἢ (Ὠ6 δϑὶςβά). 
δός. ΜδΥ 1 Ὀς {μα θοῇ οὔξ δῃᾷ {86 οἴδεὺ οἰδϑ5 ἄο τ88 

[Π656 οἰτοπηδίδηοθϑ 85 ΤΠ6Υ ΓΠϊη]ς ἔΠδῪ ἡγαβθί δηα 5ῃου]α 9 
ΝΥ, μον εἶδα 5ῃου]ά {μον ἄθα] σῇ (ἤθη ἢ (6 Δϑ8Κ6ά). 
,δοε. (ἴδῃ ἴ Ὀδ6 5814 [δῖ [ποϑ6 γῆΟ δῖα πηϑΌ]6 ἴο σορε ψῈ]] 

ὙΠ τΠθτὴ οὐ ἴο [τ {6 πὶ ἴο ΠΟΌΪΘ δοσοῦηΐ ποὺ ΠΟῪ [Π6Υ 
Τηι58ὲ Δηἃ 5Που14 468] σ ἢ θεῖ 

1 ργδεϑαθηα ποῖ (88 δηβνετεα). 
δός. Τὸ σου] δε ἴο [ΟἹ] {παῖ ἴμῇοθα ψῆο δᾶνγα [ΠεῈ 

Κηονθᾶρθο ΠΟ ἴἰο Ὀεῆανε δΐδ αἰθδὸ ἴβοθβαε ψῆο δᾶγα [ἢς 
ΡοψεγΡ 

85 ; {πε686, δηά [8656 δἷοπμε (ῃ6 514). 
δος. ὟΝ6Ι1, αὶ πον, ναὶ οἵ τῇοϑα ῆο πᾶγα τηδᾶθ ἢῸ 

Θρτορίοιβ Ια μου (1 [Π6 τηδίζου); οδῃ 1 6 {Π6Υ οορβ Π] ψ ἢ 
{π6 τπ]ηρ5 δηα οἰτουστηβίδηοθθ ΜῈ 816 (ἰἸβο 551ηρ᾽ ἢ 

1 (Ὠἰηἰς ποῖ (ῃς δηϑνεσγεά). 
,δοΩ. 1 που] 566 η], σοηγουβαῖυ, [ῃδὲ ΠΕ Υ ΏΟ σΟρΘ6 11] Βᾶνε 

τηϑ 6 βοῇ Ἐρτερίοι5. ὈΪσμογ ἢ 
“πΐλ. ῬτοΟΌΔΘΌΟΙΥ ; ᾿πμαςεβά, 1 ψου]α ΔΡΡΘδῚ ἴο [Ο]]ΟΥ. 

᾿δοο. Τὸ που] 5θθη, ἴΠθη, ἴμαὶ [Πο586 γῆο Κηον ὃ ΠΟῪ ἴο 
σΟΡ6 ΜΠ ἰδύτοῦβ πα ἀδηροιθ ΜῈΠ δΔηα ΠΟΌΙΥ ἃ’ σΟΌΓΑΡΘΟΙΙ5, 
Δα [ἢο56 ΨἼἘΟ [841] αἰίε !ν οὗ [15 ἀῦα σοναταβ ἢ 

50 1 πάρε πθη ἴο Ὀς (ῃ6 δηϑνετεάλ). 

Α ζίρηράονι δα εἰ ἐγζαϑϑν 1 χετο, ἢ6 ορίηϑᾶ, Ὀοΐῃ οὗ [θη 
ἔοσὴ5 οἵ ρονεγητηθηΐ, Ὀὰΐϊ ἰοστὴβ ψΏΙΟῆ ἀιῇεγεα Το ομα 
Δηοίθι, ἴῃ [ἷ5. ὈοΙοῖ; ἃ Κιηράοιη ψὰ8 ἃ βονειηπηθηΐ ΟΥ̓́ΕΓ 
ΜΠΠΠῺΡ τλθη ἰῃ δοοογάδηῃσα ΜΠ ΟἹ] ἰανγ, ΏΘΓΘΩΑΘ. ἃ ΕΥΤΘΠΏΥ . 

1 καλῶς χρῆσθαι, 11ϊ. ““τλδῖκα ἃ ῬΕΘΌΓαΪ τι56 οἵ {μ6πλ.᾿᾿ 
2. ΟΥ, ““ἴδε] Ρουῃᾷᾶ δῃᾶ σοηῃβίγαϊποα ἴο ἄο.᾽᾽ 
5. Οὐ, ““Ὅβδῃ 1ἴἴ Ῥδ 5814 {πδΐ ἴοβε ῆὴο δῇ ὉΠΘΡΙ8 ἴο σορα ποῦὶν ΨΊῊ {ΠΕῚΓ 

ῬΘΙΠΟὰ5 ΒυΓΓοΟυ αϊηρ5 ον ΠΟΥ [Π6Υ ΟυΡΪ το 64] νι (ἤ6πὰ ἢ 
4 «δ ΨΏ8}0 Κρϑηβ οδῃ. 5. «ἌΧ ἢ. ἢδνε {πΠε ἐπιστήμη." 
6. 7. 8.---Ἔοτ [815 ἀεβηϊίοη οἵ εοηζγαρε 58εεὲ Ἐ]αΐ. ζαελεδ, τοῦ Α δῃά 24:57, 

ΚΚ. Τοεὶ, οὐ. οἷξ. Ὁ. 325 [ο]]. 7 Οἵ, ““ ἀοϑροιίδτη.᾽ 
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παρ] 64 τἢς ρσονογησηδηΐ ονεῦ ΠΩΜΠΠ]]ηρ' Βα] εοῖς οί δοοογάϊηρ 
ἴο αν, πὶ 50 δ5 ἴο δ} [ὴ6 ψν ] τὴ5 Δ Πα 1565 οὐ [16 ΤΌ]ΘΓ. 

ἼΠΘΙΘ ΕΓ6, τηογθονου, [τε ἰουγηβ οὗ ΟἸΠΠΖΘΏΒΗΪΡ οὐ 2οΖΖέν - 
“ἢ [ῃ6 οἂϑ6 ΘΓ [Π6 τηδρ᾽ϑίταῖθα ΟΕ Ὲ Δρροϊηϊεα τΌμ ἴῃο568 
ΜΏΟ ἀἰβοδαγροά (ῃς ΟὈ]Ιρδίίοη5. ργεβου θεά ὈΥ Ἰανν, Ὧ6 ποι 1Π6 
ΡΟ ἰο Ὀ6 δὴ αγίρζοοζαςν (οὐ τι]6 οἵ τῃ6 Ὀδ50) ; 1 σθεγα τῃ6 
[{ΠῸ ἰο οἴδπος ἀερεηάδα ου ταίθαῦ]α ρσγορετσίυ, 1 γὰ5 ἃ 2{εοοζαςν 
(οὐ τὰῖϊα οἵ γε}! 1ῃ)} ; δῃα δβϑῦγ, ΈΓῈ 411 της οἰΖβηβ ψιπουΐ 
ἀιβιποίίοη με] τῆς τείῃβ οἵ οἤῆος, [ῃδΐ νγᾶ5 ἃ Ἂἰδηιθοαςν (ΟΥ 
Τα]6 οὗ {86 ρβορ!θ). 

Τιδὲ τα Ἔχρ δίῃ ἢ15 τιϑίποα οἵ ταρὶν ψεσγα [6 αἰδραυίδηΐ 
δα πο οἶδα βἰδίθμηθηΐ ἴο τᾶκθ, Ὀπὶ ψιουὺΐ δἰζοιαρί δὲ ῥτγοοῖ 
οἤοβα ἴο οοπίρηα [δῖ 500} ΟΥ 50 ἢ ἃ Ρείβοῃ Ὠϑιηθα ὈΥ Πτ- 
561 ψὰϑ ΜΊΒΕΙ, ΟΥ ΤῇΟ͵ΓῈ Οὗ ἃ. ϑδἰδίθϑιηθῃ, ΟΥἮ ΤΏΟΓΘ σΟΌΓΑΡΘΟΙΙΒ5, 
Δα 50 ἴσῃ, ἤδη βολθ οἴου ρεβοῃ.2 ϑοοίδίθβ δα ἃ γγ8γ 
οἵ ὈΠηρίηρ [ῃ6 ΨΏΟΪ]6 αἰβοιυθϑίοη Ὀδοῖς ἴο [ῃΠ6 ππαρϑυγιηρ ῥτο- 
ροβιοη," 85 (05: 

δος, Ἄου 5ἰαία ἰῃαΐ 50 δῃηᾷα 50, ποῖὴ γοῖι Δ6 116, 15 ἃ 
Ῥείζοι οἰὔζρη [Π8η ἰΠ15 οἴμευ σοι 1 δαχμϊγε ἢ 

726 Ζοιεῤιίαγί, 85; 1 τϑρεδΐ {Π6 δβδβθγοηῃ. 
μος. Βαΐ ποιά ἰὑ ποῖ μαγε δε Βείίεγ ἰο ἱπααΐίτε Αγοί 

ΜΉ δὶ 15 [ὴ6 ψοτῖς οὐ Γπποϊοη οἱ ἃ ροοά οΟἸΠΖΕῊ ἢ 
7116 2ή΄εφωζξαηέ. εἴ ὰ5 ἄο 50. 
δός. Ἕο Ὀδρίη, θη, Μιὰ (6 τπηϑίίου οὐ Ἐχρεπαιϊατ : Ὠ15 

ΒΙΡΟΠΟΓΙΥ Μ1] 6 ϑῆονῃ ὈΥ ἢ15 ᾿πούϑαϑιηρ [ῃ6 ΓΕΘΟΌΓΟΘΒ δπά 
ΠΡ εηηρ' {π6 ἐχρεηάϊταγτε οὗ [ἢ 5ίδαίε ἢ 5 

Οεγίδίην ((ῃς ἀϊδραυίαμί σου] δηβυγευ). 
δός. Απαᾶ ἴῃ [ῃ6 δνεηΐ οἵ μναῖ, ὈΥ τη ουίηρ ἢϊ5. ϑἰδίθ' 

ΘΌΡΟΙΙΟΥ ἴο ΠΕΙΓ ΔηἰαρΟΉΪβίβ ὃ 
7276 2 ήερῤιίαμέ. (ἸΘΑτΙν. 

Ἐ Οσ, “1 ΜΈΙΟΏ τῃ6 ἀπε ἀϊβοῃαγρε οὗ Ἰἰανγία! ([αννορροϊηίθα) ΟὈΠ σι οῃσ 
σανα τῆς ἘΠ πἰ!ὶ ἰο τηαρίϑίογιαὶ οἕῆοα δα σονθγητηθηΐ, [Π15 Τοστὰ οἱ ῬοΙ 6 Β6]4 
ἴο 6 δὴ ὠγέβέοοζαςγ (οΥ γε οὗ ἐΐε δε5:)." ὅὃϑεβ Νεανιηβδῃ, οὐ. εἶξ. 1, 212, 235. 

3 Οὐ, “1 ΔᾺΥ ὁπ6 ἐποοπηίεγεα ἢϊτη ἴῃ δὐραμηθηί ἀροῦΐ δὴ ἰορίο ΟΥ̓ ρεύβοῃ 
ΜΙ Ποαΐὶ ΔῺΥ οἶθαῦ βίϑίθπιθηΐ, θὰ ὃ ΤΊΘΕΙ 2256 αἐχῖξ, ἀδνοϊα οἵ ἀθιμοῃβίσγαοῃ, 
18αΐ 50 δῃᾶ 5ο,᾽᾿ εἴς, 

8. Οἵ ““παθδϑίίοῃ αἱ Ὀοίίζοτῃ.᾿ὀ (ΟΕ, ΡΙαῖ. Ζατυς, 940 8. 
4 Οὐ, “1 [ἢὴ6 τιδηδροιηθηΐ οὗ τλόηδῦϑ, [86 η, ἢἷθ. ΒΓΕ ΡΊΒ Ὑ01}] σοηδίβί ἴῃ 

5 τοηἀογίηρσ (Π6 5ίαϊα Ῥοίζοσ ργον θα ψ] ἢ αν δηα Ττη6 85 ἢ 



ΘΗ. νἹ. ὃ τ4, ἐρονν ὃ.14, 15-}Ὲλ ΜΈΤΗΟΌ ΟΕ ΟΟΝΌΌΟΤΙΝΟ ὈΙΒΟΌΘΘΙΟΝ τ75 

δῦ. ΟΥ ΟἹ δὴ ΘΙ ΌΑΒΘΥ ἃ5 ἃ ΑἸ οπηαιϊδί, 1 ργεϑύτηθ, ὈΥ 
ΘΘΟΙ Πρ ΠΟΘ η5 [ἢ ρος οἵ δῃθιηῖθα ἢ 

ὙΠαῦ 1 5ῃου]α ᾿τηδρίηθ (ΓΈ Ρ1165 [ῃ6 ἀϊδριυίαηῦ). 
δος, ὟΝ 611, δῃα ἴῃ ρϑι]Πδιηθηΐατυ ἀθραΐε, Ὁν ρυζηρ ἃ βἴορ 

ἴο ῬΑΙΥ͂ 5Ε{Π{ δηα [οβίθγηρ οἶνος σοησοχά ἢ 
76 Ζ2)ής ταν, “δι 15 ΤῊΥ ΟΡΙΠΙοη. 
ΒΥ 115 τηείῃοά οἵ Ὀτίηρίηρ Ὀδοκ (ῃ6 διριπηθηΐ ἴο 105 1πῈ 

ϑαυ ΠΠὩρ-Ῥοϊηΐ, να (86 ἀϊδρυίδηΐς Ὠιτη56 1} νου ΡῈ αἰεοιϊεά 
δηα ἐῃξ τπτἢ Ὀδοοιὴξ τηϑηϊδϑὶ ἴο ἢ15 τηϊηά. 

ΗΙ5 ονη---ἰῃδὺ 15, [ὴ6. Θοουδίο---τηθΠοα οὗ σομαποηρ ἃ 
ΓΙΙΟΏΔ] ἀἰβοιβθίοη 1 γὰ5 ἴο Ῥτοσεθα βδἴερ ὈΥ δίερ ἴοῆ οὔβδ 
Ροϊηΐ οἵ βϑῃξίαὶ δρυδοιηθηΐὶ ἴο δηοίμεῦ : “ Ἡ γα ἰΔῪ [Π6 τα] 
ΒΕΟΌΓΙΥ οὗ τεββοῃίηρ,," 2 6 ψου]ᾶ 58} ; δῃᾷ [οΥ [Π15 τϑᾶβϑοῃ δα 
5 ΤΟΤΕ ΘΠΟΟΘΘΘΙῚ] ἴῃ Μ]ΏΠΙηΡ {Π6 σΟΙΠΙΠΟΩ δϑδθηΐ οἱ ἢ15 
ἈὨδαγοῖβ ΤΠ8ὴ ΔΩΥ οὔθ 1 δυὲῦ Κπὲν. ΗεἪε δά ἃ ϑαγίῃρ ἰῃδΐ 
Ἡοιοου δα σοῃίευτοα οὐ Οὐγϑϑαιβ [ῃ6 616 οἵ 8. βαΐδβ, ὈΠΕΙΤΙηΡ' 
οἵδίοσν, ὃ Ὀβοδιβα με Βαά {ῃ6 ριῆ ἴο ᾿ϑδαᾶ τῆς αἰδουβϑίοη ΟΙῺ 
ΟἿΘ σΟΙΏΙΠΟΗΪΝΥ Δοσθρίθα ΟΡΙΠΙΟη ἴο ΔηΟΙΠΘΓ, 

ΥΙΙ.--- ΤΠ ἰταηκηθθθ δηα 5ΙΠΡΙΙΟΙΥ ΜΠ σΙΟἢ Θοογαίεβ 
Θδηἀδαγοιγεα ἴο ἄθοϊατθ Ὦ15 ΟΠ ΟΡ] ΟΏ5, ἴῃ ἀξδ!ηρ ἢ ΤΠ ο56 
0 σοηγοῖδεα ψιἢ Βίτη,: 15, 1 [1ηἶς, σοΠΟΙ α5ΙΝ ΘΙ. ῥτονεα ὈΥ 
{6 αἴδονγθ 1ηϑίδησθϑ ; δ [ῃ6 816 {{Π16, ἃ5 1 ΠΟΡ6 ΠΟΥ͂ ἴο 500, 
Ὧθ ὰ5 ὯΟῸ 1655 Θαροῖ ἴο ουϊναῖθ ἃ ϑριτ οἵ ᾿ηἀθροηάθηοσβ 1ἢ 
οἴμουϑ, σοῦ ποι] φηδΌ]6 (ἤθη ἰο βἰβηα δἰομθ 1ῃ 81] (τ 5- 
Θοί]Οη 5 5164 ἴο [ΠΘῚΓ ΡΟΎΘΙΓ5. 

Οἵ 811 [1 6 θη 1 αν δυο Κῆονῃ, ἢ6 γα πηοϑί ΔΏΧΙΟΙΙΒ 

ἴο δϑοθυίδίη ἢ δὶ ΔΩΥ οὗ [056 δθοιμέ Ὠ]Τὴ νγὰ5 ΤΕ} νεγϑεά :; 
δηα ΠΠΠΙη (ῃ6 ταηρα οἵ ἢϊ15. ον Κπονθᾶρα ἣς ϑῃονεα τ[ῃς6 
ρτθαίϊθοί Ζεὰὶ ἰῇ ἰξδδομίηρ δνευγίηηρ ΜΏΙΟῆ τ Ὀδῆίς [ῃ6 
{ππι6 ρϑῃθθιηδη ὅ ἴο ΚΠΟΥ͂ ; οὐ ὕεια ἢ6 5 ἀεἤοίθηϊ ἴῃ που- 

1 Οὗ, “οὗ {Πγρδαϊηρ (6 τηδΖθθ οὗ δῇ αυρατγηθηί. " 
3 Βεδάϊηρ ταύτην ἀσφάλειαν ; αἶίΐεγ, ταύτην τὴν ἀσφάλειαν ΞΞ “΄{(παΐ {Π15 

ΒΘΟΌΓΙΥ νγὰ5 ρατί 8η64 Ῥᾶῖοεὶ οὗ τεαβοῃίηρ, 
8. Οἱ. νἱϊϊ. τ7)τι, ὁ δ᾽ ἀσφαλέως ἀγορεύει, ““Δηα 15 ΒΡΘΘΟἢ Γη5 ΒΌΓΕΙΥ ΟἹ 

15 αν (ΒυοΠαΓ δηᾷᾶ 1.8η95), ῃογα Οαγϑββθιθ 15 ἀθβου ἱηρ Βἰτηβϑιῖ, (Οἱ, 
Ὅϊοη. ΗΔ]. ὧδ “γίε ᾿ εζ, χὶ. 8. 

1 ΟΥ, ““ψῈῸ ἐτεσαθηίθα Ἠἷ5. βοοϊθίν, ἰ5, 1 ὭΟΡρβϑ, οἷδαῦ ἔοτῃ δὶ μα5 Ὀθθῃ 

5ϑἱά." 
δ. Τῆι. “4 δοαρζγεἦ ἀπε φοοα ταϑῃ." 
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Ἰεάρε δίμηβοι ἢ ψου]ᾶ τηἰτοάπος 815 [πΠεηἀθ ἰο 0586 ηΟ 
Κηθν.3 ΗἨδξ ἀϊά ποὶ [81] ἴο ἰξϑοῦ [ἢ6η} 4150 ΠῸ ἴο ψμδί ροίϊηΐ 
1 νγὰβ ῬΤΌΡΟΙ ἴογ δὴ βδἀποδίθα τηϑῃ ἴο δοααῖγα εὔρίστιο Κηον- 
Ἰεάρε οὗ ΔΩ ρδγίυ]δτ τηδίζοσ. 

ΤῸ ἰακε φϑοιηῦ 85 δὴ ἰπδίϑησε: ΕνεῪ οὴθ (ῃ6 ψοι]ά 
580) Οὐρῃΐ ἴο Ὅ6 ἰδαρῃϊ ρΘΟΙΩΘΙΓΥ 50 ἴδ, δ ΔηΥ Ὑδίθ, ἃ5 ἴο Ὀβ 
ΔΌ]6, 1 δοθϑϑαῦν, ἴο ἰαῖςζα ΟΥΕΥ ΟΥ ραζί ΜΠ ἃ ΡΙεσε οἵ ἰδηα, ΟΥ 
ἴο ἀϊνίάθ ἴ ΠΡ ΟΥ ἀβϑίρῃ ἃ Ῥουοῃ ἴοσ οὐ ναϊοῃ,, δηα Ἰἰῃ 
ΘΥΕΙῪ οαϑ6 ὈΥ ρεϑοχηδίσίς τὰ]. Τμαῖ διηοιηΐ οἵ φΘΟΙΏΘΙΎΥ 
γγ85 50 51Ώ2016 ἰη6 666, Δηα εαϑ5ν ἴο ἰθατη, μὲ 10 ΟὨΪΥ πεεαᾶθά 
ΟΥ̓Δ ΠΔΙΥ͂ ΔΡΡΙΙοδίϊοη οὗἁ {Π6 τηϊηά ἴο [6 τηϑίΠοά οὗἉὨ τη θηϑατϑΊΟη, 
Δηα ἴῃ6 σἰπάσξηϊ οου]Ἱά αὖ οὔσα δβϑοοσγίδιη [Π6 51ΖῈ οἵ [ῃ68 ΡῬιθοβ 
οἵ Ἰδηά, δηᾷ, ψιςἢ [6 ϑα ϑίδοίίοη οἵ Κπονίηρ 115 ΤΩ ΑΘ ΓΘ Θηΐ, 
ἀερατί ἴῃ ρεᾶοθβ. Βαΐ 6 ψὰϑ ἘΠ40]6 ἴο ἀρρίονβ οἵ {Π6 ραγσβι. 
οὗ ΘΟ ΘΕῪ ὕρ ἴο [πε ροϊηΐ δ ψῃ]οἢ 1 Ὀξοδηλδ ἃ βιπαν οἵ πη- 
12 16]ΠΡ1016 ἀϊαρτατηβθ Ὑνμαΐῖ τῆς ιι56 οὗ [ῃ686 τηϊρῃξ Ὀ6, ἢῈ 
-ἴαἰϊοά, ἢδ 5414, ἴο 566 ; δῃηᾷ γεῖ 6 γὰ85 οΐ ὉὈΠγεΥβθα 1ῃ [Π 658 
ΓΘΟΟΠαΙζ6 πηδίζοιθ Ὠἰ 56 17 ὙΠδβ6 [Πίηρθ, 6 ου]α 580, ΕΓῈ 
ΘΩΟΠΡὮ ἴο 6 ΔΙ Οὐ ἃ τηδη᾽5 πίε, δΔηα ἴο ὨΙΠάῖΘΥ ᾿ἰπὴ ἴγοτὴ την 
ΟἾΏΘΙ ΤΟΤΕ π5661) βεπα 65. 

Αρϑίη, ἃ οδιΐϊδίη ρυϑοίίοαὶ Καονίβᾶρε οἵ δϑίτοποηΥ, ἃ 
σογίδίη 5.1] ἴῃ [86 οἰπαγ οἵ [ῃς 5ἴδαιβθ, ἢ6. βίο ΙΥ Ἰη5]ϑιθ αἱ οἡ. 
ἘΝΕΙΥ͂ Οὔ 5Πο14 Κηον Θποαρ οὗ [ἢ6 βοίθῃοα ἴο Ὀξ 8016 ἴο 
ἀϊβοονοσ [6 ποῦῖ οὗ [ῃ6 πρῃΐ οὐ [86 βεᾶβοῃ οἵ [68 Τῃοῃ ἢ ΟΥ 
γαῖ, ἴοῦ [06 ραγροβαβ οἱ χανε Ὁγ ἰαπα οὐ 568---[ἰὩβ. τηδγοῇ, 
[86 γογαρε, δπα [86 τερι]δίοηβ οὗ [ῃ6 ψαίςοῃ ;3 ἃηα [ἢ ρεηοΓΙαὶ, 

1 Ογ, ““Ψ ΏΘΓΘ Ὧ6 δορά δοαφυφίηίθησα ΜΠ [816 τηϑίίοσ ΕΒ πη56 11," 566, ΤῸΣ 
ΘΔ Ἰηβίϑῃςθ, Ὀδίον, “Εθορ. 111. 14, Ὁ. 212. 

2. “Ὸ {ΠΟοβῈ ΨΏΟ Ἠ86 [6 5Ρ6018] ἱππον]θαᾶρο᾽"; “8. σοῃ ΠΟΙββθυγΙ [ἢ)6 τηδίξοσ, Ὁ 
8. Οὐ, ““οὗ 8ὴγ ρδι οα]8 7 Ὀγδηο ἢ οὗ ἰδαυηϊηρ ἡ; “ἴῃ Θ60ἢ ἀδραγίμηεπί οὗ 

τϊηρ5.᾿ 
4 ἢ ἔργον ἀποδείξασθαι, ΟΥ̓, ““διηα ἴο ΘΧρΙΑίη [Π6 Ῥτγοσαβθ. ἡ (Ε ΡΙδί. 2: 67.. 

νῖϊ. πῶϑ ἢ. ὅε:6 ΒΕ, Κὕύμηοι αὦ ἦρε. ἴου οἴμὺ ἱπίθγργαείβε οηβ οἵ [ῃ6 ρῆγαβα. 
Γι Μᾶχ. Ἴγυ. χχχν]. 7. 

ὅ᾽ Οτ, ““ῬὉΥ σογγδοῖ τη θαβαγοιηθηΐ" ; 11. ““ΌΥ Ταθαβασειηθηΐ οὗ [6 εδτίῃ.᾿ 
6 (Υ Ατἱϑίοί. 2οΐ. ν. (ν}11.} 2 ; (ὶς. “φασ. οοί. 1. ἵν. τὰ. ἘῸΓ͵ ἢ6 δἰὰ88 

σΟΙΏΡΔΙ͵Ε ἴῆ6 αἰἰἰτπᾶς8 οὗ ἃ. ῬΡΒ]ΠΟΒΟΡΠΕΥ 1 ΟἴΕΙ τοϑρθοῖβ τηοϑὲ ὉΏΠΠ|ς6 Θοογβίθδ-- 
Απραβία (οχηίθ, ἐ..9. 85 ἴο ἴῃ8 [ΠῚ γ οἵ 5ἰάθγθαὶ δϑίγοηοότηνυ, 205. οῖ, 1. 412 
(Βι 4565). 

7 ΟΕ Ἰβοοῦ, Οκ 2λε ΑἸγιζίαοςὶς, δϑϑ- 969, ἃ5 ἴο ἴῆ6. {πὸ ρἷβϑοβ οἵ “" Ἐσεῖς " 
ἴῃ δἀὐπορδίίοη. 866 δἴρονβ, ἘΝ. 1. το, Ρ. 136. 

8 (ῇ Α. Οοιμῃίδ 85 ἴο “"ροσγίθ 1 6] δοῖπ6116 τὴ [86 ραγβαῖ οὗ Ῥδύγδη βίθαίθϑ. 
9. ΒΟΠποΙά. οἵ, Ῥίαϊ, 2262. νἱῖ, 527 Ὁ. 
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ὙΠ ταραΙγα ἴο 41] τηδίζοιβ οοηηθδοϊθα 1 [Π6 ἰρῃΐ βθαβοῃ, Οὐ 
ΜΠ {Π6 τηοηίῇ, οὐ [6 γϑαῦ, ἡ 1 νγὰ5. ΜῸ]] ἰο αν 50 ἢ το] 0] 6 

ἀδία, ἰο ΡῸ ΠΡΟῚ 85 ψοι]α θεῦνε ἴο αἰἰβ ηρι 50 1Π6 νυ οι5 
πη65 δηα βϑαβθοῦβ. Βαϊ 6586, δρϑίῃ, ΕΘ. ῬΙθοθβ. οἵ ἱζῃον- 
Ιβάρε θαϑιγ ἰεασηΐ ἤομὶ πἰρῃΐ βρουίϑιηθη,2 ρ]]οἱβ οἵ νε55615, 
ΔΗ ΤΩΔΩΥ Οἴἤειβ ῇο τα 1 {Ποῦ Ὀυβίηθθα ἴοὸ ΚΠΟΝ 500 ἢ 
[Ππτηρ5. ΑΑ5 ἴο Ῥιυβῃϊηρ [6 5δίπαν οἵ δϑίγοη ον 50 ἴδ: 85 
ἴο ᾿ἴπο]πάθ ἃ Κηονίεαρε οὗ [μ6 τπογειηθηΐβ οἵ Ὀοάϊθ5. ουϊ- 
5146. Οὐ ΟΥ̓ ΟΥΌΙ, ψΏΘΙΏΕΙ ρῥἰαμδίθ ΟΥ Ά ϑίϑδιϑ οἵ δοσθηςτς 
Ἰηονειηθηΐ," ΟΥ̓ ῺΨΘΔΙΩΡ ΟΠΘΒΘΙΓ οὐδ Θπμαἀρανουσίηρ ἴο ἀ15- 
οΟνα {πεῖν αἰδίδησεϑ το [Π6 φατίῃ, [ΠΕῚΓ ρειοαβ, 8η6 ἘΠΕῚ 
ΟδΏ565,: 411 [15 Ὧ6 5. ΤΟΏΡΙΥ αἰδοοπηϊεηδησθά ; ἴοΥ Ὧ6 58. (ΠὨ68 
5814) Ὧο δαἀνεαῃίαρε ἴῃ [ῃ6886 ΔΗΥ͂ τηοΥα [πὴ ἴῃ {π6 ΓΟΥΠΊΘΓ 
β[π4165. Απά γεῖ ἢ6 νὰ ποῖ πηνειθθα ὅ τὼ {π6 ϑαὈ 16 0165. οὗ 
ΔΒΙΓΟΠΟΙΩΥ͂ ΔΗΥ͂ ΤΟΤΕ ἴπδῃ 1 [ἤοβα οἵ σΘΟΙΏΘΓΥ ; ΟὨΪΥῪ [Π656, 
ἀρϑίῃ, Ὧ6 1ηϑ]5σἰεα, ΜΕ 6 βα! ποιοῦ ἴο Θδὺ οὐ ἃ πλδ 5. [6 ΕΠΠ6, 
Δ ηα ἰο ΚΕΕῈΡ ΠΙΠ ΔΥΑΥ [ΠΌΤ ΤΊΘΔΠΥ͂ ΤΟΥ πι56[{π| ρα ΓβΙ5. 

Απᾶ ἴο βρεδκ ρεηβίδ]ίν, ἴὴ τεραγα οἱ [Π1ηρ5 σα] 6 5014] ἢ 6 βεὺ Ὦ15 
ἴαςβ δραϊηβί δἰϊθηρίβ ἴο Ἔδχοοριίαία [ῃ6 δ ο ΠΕΥῪ ὈΥ νΙοἢ {Π6 
ἀϊνίηθ ρονεῦ ρϑυζουτηβ [15 βαυεσαὶ ορεγαίίοηβθ Νοῖ ΟὨΪΥ ὕεΓα 
ἴῃθθε τηϑίζειθ Ὀαγοηά πηδη5 (δου 65. ἴο αβοονεῖ, 85. ἢδ 
Ὀεενεα, Ὀπὶ [Π6 αἰζειηρίὶ ἴο βθαγοῆ ουὖὐ δαὶ ἴῃ6 ροαβ μά τοί 
σἤοβθη ἴο τάνϑαὶ οου]α Βαγάϊν (μΏ6 βῈρΡΡοββαά) Ὀ6 ψ6}] ρ]εαβίηρ 
ἴῃ {Πεἰγ σίρῃς, 1ηάδσθρά, [Π6 τηδῃ ψῆο ἰογίαγεα 15 ὈΓδΙη5 δοῦΐ 
Θ5ῸΟὮ ϑυὈ]εοῖ5. δἰοοα ἃ 817 ομδπος οὗ Ἰοβίηρ Ὠ15 ψι5 Θηθτεῖν, 
αϑὲ 85 Αμδχαρόοτσαβ, [ῃ6 μιααάϊθοι βρεου δου οὐ ἐβεϑιὴ 84]], ἴῃ 
ἢ15 αἰϊθιηρί ἴο βχρίδίη ἰῃ6 αϊνίηθ τηθομδηΐβια, δα βοιηθνῆδί 
Ιοϑί ἢἰ5 ῃθαᾶᾷ. Αμπαχαροίαβ ἰοοῖὶς οἡ ὨΙΠΊ561 ἴο δβϑϑετί μδΐ 

1 ἐς ΟρΟΙ ΓΘ η665 σοῃηθοίθα ΜΙ] (86 ηἰρθί, [86 τηοηίῃ, οὐ γϑασ. δ... 186 
[δϑίϊνα! οἵ [86 ΚΚαγηδβῖθ, (ῃ6 τεκμήριον (Ξοΐγεξ 6 γεῤὲγε) οἵ ΜΏΪΟΙ 15 (86 ΠῚ] 
τηοοὴ οὗ Δαραθί. Οἱ, Ἐπατ, Ἄ{{ε, 449. : 

2. 866 Ῥῖαι. δοῤήῇ. 220 Ὁ ; αῦὔονο, “φημ 111. χὶ. 8 ; αἷδο Ογχοῤ. 1. νὶ. 4ο ; 
Τρ ζέγιρ, χὶϊ. 6; ἩΠΙΡΡοοῦ. “487. 28. ᾿ 

8. 866 1ιαυνίβ, «φέγορ. ΟΣ δε ΑΙ μοΐοηές,, οἷ. Ἰδῖορ. Τιδογί, νὴ, τ. 144. 
4 ΟΥἵ, ““1μὸ οαυβθ5 οὗ {μ656.᾿} 
ὅ οὐδὲ τούτων γε ἀνήκοος ἦν. Ἐδ αά “πραγ, ἃ 15. βαϊᾷ, Ασομθίδαϑ, 

8. ΡΌΡΙ] οὗ Απαχασογαβ. (Οἱ, (ἱο. Ζῶθο. Ν. ἵν. το. 
6 Οἵ, “86 {εά ἰο ἀϊνουίῖ οἠβ ἔτοτη Ῥεοογαϊηρ ονεῦ- 156 ἴῃ ΠΘΑΥΘΗΪΥ τηδίϊθιβ 

δηα τὰ8 φεδεαμέφηθρ οδέρείθ οἵ ἴ[ῃὴ6 (ἀοάμεβδα ἴῃ ἘΠ5 βϑνεσαὶ ορϑγδίίοῃβ,᾿ἡ 566 
ΔΌονα, 1. 1. τι, Ρ. 4. 8566 Ατοίς, “Ῥίαΐζο, ἰ. 4538. 

7 ΟΥὨ ΟἸἰαζοζββῆβθ. (ῇ Ῥίαῖ. “2οῖ, τά ; Ὦϊορ. Τιϑογί. 11, νἱ, ; (Οἷς, 7766. 
Ν. ἵν. το; (ορβεῖ, γοφοῤ. ζερ. 5.Ὁ. ; Ατοίβ, «17. Ὁ. 1, ποσ. 

ΝΟΙ, 1Π1--.τἰ Ν 
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51ὴ 8Δη ἤτα δῖα [46 η[108],}Ϊ Ἰσρῃούίηρ {μ6 ἰβοὶ δαὶ δυμηδη 
ὈΕΙΏΡΒ. δῇ ΘΑΒΠΥ ΙοοΙς δ ἔτ, θὰ ἴο ρᾷζε ϑίξβαι!ν ἴηΐο.. 
[88 ἴαοβ οἵ [ῃ6 ϑῃ 15 ρίνεῃ [0 ὯῸ :ΏὭδῃ ; ΟΥΓἩ [δῖ πηα6Υ [Π6 

ἰμῆἤπαηοδ οἵ 5 τὰγϑβ [88 ὀοϊουγ οὗ 186 5ἰκίη οὔδηρθβ, θαΐ ἀπ οΥ 
[88 τᾶγϑ οἵ γα ποί.2Ζ δ ἰοσροί {μαΐ ἢο ρίδῃηΐ οἵ νϑρείδιοη 
ΒΡΓΏΡΒ. ἴσο δύῃ 5 Ῥοϑοῖλ ΜΠ] ΒΘ] στόν σπιμοῦΐ [ῃ6 
ΠΕΡ οὗ ϑιη]ρῃῖ, ψῃ1Π5ὲ τπμ6 ἰΔἤπεησε οὐ τα ἰ5 ἴο ρδῖοβΒ: ἀρ 
Θνθυυτηρ, ἀπμα ἴο ἀεϑβίτου {16 ; δῃαᾷ θη μ6 οαπηθ ἴο 5ρθδῖ 
οἵ [6 ϑ δ5 Ὀείηρ ἃ ““τϑά-ῃοϊ βίοῃξ "ἢ ἢθ Ἰρῃογθᾶ δηῃοίδπεγ ἴδοῖ, 
[μα΄ ἃ βἴίοῃβ ἴῃ ἤτβ πιθοῦ ΠΙΡϊ5. Ρ ΠΟΙ ἰδϑῖδ, μθτεαβ [ῃ6 
Β1η-ΡΟα Δ Ὀ1465 ἴῸΓ ἀνε σι ἰπἰθηβοϑὶ ὈυΠ]Π]Π]}ΔηοΟΥ ππαππητηδά. 

ΘοοΥαΐθϑ5 ἱπου]οαίθα [6 βιθμαν οἵ τεδβοῃίηρ ὑργοσθϑβθϑ," ας 
1ὴ 656, βδαΌ Δ ΠΥ ἢ [μ6 τοδί, μα Ὀδάθ (868 βιπᾶθμης θαναῖα οἵ 
γΆ 1 Δη6 1616 ονβι-οοσπραίίοη. Ὁ ἴο [Π68 μη δεῖ ΟΥ̓ ὉΠΠ1γ, 
ὯΘ γγὰ5 ΤΕΔΑΥ ἴο 7012 [ἢ ΔΩΥ ἰηνεϑηρδίοη, δηα ἴο [Ο]]ΟΝ ουΐ 
Δ αιρυαηθηΐ ΜΙ ἴῇοθα ῆο σεῖο ΜΠ ἤππὰ ; Ῥυΐ [66 ἢ8 
βϑίορρεαά. Ηδ ρδυσα εν ἀὑτρϑα ἴμοθ6 ὴοῸ ψεῖα ψ ἢ Ὠϊτὰ ἴο 
ῬΑΥ ἴῃ8 υἱπιοδί αἰζθηοη ἴο ἤρα. Τμον που] ᾿θαγ 411 1ἰ 
ὙᾺ5 ῬΟΒΒ1016 ἴο ἰδαῖῃ ἴτομη δάδρίβ, δῃᾷ ποῖ ΟἿΪ]ΥῪ 50, θυ Ἐδοῇ 
ΟὔΘ ἹΠαΙν 6 π18}}Υγ 5μου]α ἰακα ραίηβ ἴο ἀϊβοονεῖ, ὈΥ ἃ 1Π]οηρ 
ΟὈβθγνδίίοη οἵ ἢὮ15. οὐὔῃ οδβθ6, ψψμδί ρδυ συ τορίμηθη, συ δί 
τηθδῖ ΟΥ̓ ΟΥΏΚ, ΟΥ Βαΐ Κιηά οἵ ψοτκ, θεϑὲ βυιϊθα ὨΙ ; [Π656 6 
5ΠΟΘΪα τη ἴο δοσουῃΐ ΜΠ ἃ νον ἴο ἰεδαάίηρ (6 Ὠθδ Ὠ]6ϑὶ 
ῬΟΒΒΙΌΙ6 116, Τὸ νου ὈῈ Ὧο ΘΑΒΥ τηϑίίευ ἴου δΏΥ. ὁμ6Ὲ 80 
ΝΟ σΪα ἰΟ]]ον {815 δανίοθ, πα ϑἰθαν Π5. οὐ [ἀΙΟΘΥΏΟΥΑΒΥ, ἴο 
Πηά ἃ ἀοοίογ ἰο ἱπηρίονε εἰ 6  Οἢ 188 αἸΙΔΡΊΉΟΘΙ5. ΟΥ Ά[Π6 ἰγεϑδί- 
ταβηΐ τε ααϑιία. ἢ 

νΏΘΓα ΔΩΥ οὔθ οδϑθ βεοκίηρ ἴοσ ΠΕΡ ΜΒίοΝ ὯΟ δυμηδῃ 
]ΒΘΟΙ,. ΟΟμ]4 ΒΌΡΡΙΥ, 6 νου] σοιη561 Ὠΐτη ἴο ρῖγε μεΕα ἴο 
“ ἀινιηδίϊοη." Ἠΐῤδ ψπὸ Βδ5 (ἢὴ6 βδϑβογοὶ οὗ [86 τηθδῃβ ΨΏΘΓΘΌΥ 
[86 ροάβ ροίνε β]ρῃ8 ἴο τηθῃ ἰοπομίηρ ΤΠΘΙΓ ΔΠδΙγ5. σα ΠΘΥΘΓ 
ΒΌΓΕΙΥ Πηά Ὠη561{ Ῥοτεῖς οὗ ἢδανθηΐν ρυϊάδηςε.ὅ 

1 Οὐ; “18.186 ϑτη νγγχὰβ ΒΙΠΊΡΙΥ 8. ἤγα, [ουρε Πρ 50 5ΠᾺΡ]6 ἃ ἔδοϊ 85 (μι. 
2 Οἵ, ““[ὰς σοτῃριθχίοῃ ἀδιΐθηβ, ΠΏ γθαβ γα Ὧδ.5 ΠΟ 5ΌΟ οδπδοι. 
3. Χογίσμούς Ξ- (τ) ““ αὐἰ[Ὠτηδίϊο,᾽᾿ (2) ““ οα]ουϊαήοη,᾽" (3) ““5υπΠορίβεϊο τεαβοι- 

ἴῃρ.᾿᾿ ΟΥὨ, ἀρουβ, 111, τσ. 566 1.,. ]ηά, “ρηάροι 67. 5.ν., δπὰ Ἰζ ὕἅμηθγ α ἤος. ; 

οἵ, ΡΙαί. αὐῆρ. 45τ Ὁ. Τί ἰ5 ἱπηροτίαπὶ ἰο ἄφοϊάβ ψ οι ἔοστῃ οἱ “"Ἰορίϑυα "᾿ 15 
ταθϑῃΐ ὮΘΓΘ.. 

4 ΟΥ, ““ἴο ἢπά 8 ἀοοίογ Ῥείίευ 8016 ἰδ ΒΙ πι56 1 ἰο "ἀϊαρηοβθ᾽ δηα ρσϑβοῦῖθα 
8, ἰγθαϊτθηΐ ΘΟ ΡΘ ΠΑ] το ἈΘΑΙΓ.᾿" ΟΕ Ταο. ἩΠΠΠ. νἱ. 46; Ῥιαί. ἠέ ϑ'αν. τ36 Ἐ, 
ΔΡ. ϑομηρίά, αὦ ἴο. ... Ὁ 566 ἌΌονβ, 1. 1, 9, Ρ. 3. 
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τς ΚΠ1.--ΝΟᾺ ΠΔΏΥ ΟἿ 5Πο0]4 Ὀ6 αἸΒΡοβεά ἴο 561 [ἢΠε δἰαϊθιημθηΐ 
οἵ ϑοογαίθα ἰοποῇίηρ' (Π6 ἀϊνίητγ 1 γῇ ]οἢ ψαγηθα Ὠϊη ψμδΐ ἢΘ 
ΟἸΡΉΪϊ ἴο ἄο οΥ ποῖ ἴο ἅἋο, ἀραϊηϑβί [88 ἰδοὶ παῖ ἣδ νὰβ βδεηϊεηςσεά. 
ἴο ἄφαιἢῃ ὈγΥ {πμ6 Ὀοδιὰ οἵ πᾶάρϑϑ, δῃηᾶ δὔρῖιια [Πδὲ {πού ῦν 
σοογαίθϑ βίοοα, σοην!οϊθα οἵ ἱγίηρ δηαᾶ (δ᾽ 510 1η τεϑρθοί οὗ 
[Π15 ““ αἰνίηγ Ὁ οἱ δῖ5,1 ψου]Ἱα μᾶν ᾿ΐϊηλ ἰο ποία Ἰὴ (ῃ6 ἢτδί 
Ρίασα τμαΐ, ἂδἱ τὴ6 ἀαΐβ οἵ δ15 {π|4], ϑοοζαῖθβ γὰϑ δίγθδαν 50 ἴδΥ 
δΔανδησθα ἴῃ γϑαῦβ (μαὶ δα ἢ ποί αἀϊδα ἴμθη ἢϊβ [πὸ ψουἹά 
Βανα τεδοῃθα 115 ὩδίμΓ4] ΤΟΥΤῚ 5Ο0Ὸη Δευαγαβ ; Δα ΘΘΟΟΠΑΪγΥ, 
8.5. τηϑίςεῖβ γεηΐ, ΠῈ Θϑοθρεϑα [1{6᾽5. Ὀϊοτοϑὲ Ἰοδά 5. ἴῃ ββϑοδρίηρ 
[ἢο86 γεδῖβ ψῃ]οἢ ὈΠηρ ἃ αἰτη!πας!}1Ὸ0 ἢ οἵ 1ηἰο]] οί] ἔογοα ἴίο 
411,---ἰηϑίθδα οἵ νοῦ 6 νὰ οδ] δα ἀροὰ το δχδιδις (ῃ6 {11} 
το βίηφϑ5 οὗ 5 501] δηα δοααίγα ρἹΟΥΥ ἴῃ Δα! οη,5 ΡΥ Ὀγ 
[Π6 οἰγὶαε οἵ ἢϊ5 ἀείβῃοο----[]]οἴοι5. ΑἸΚ6 ἴῃ 115. {ππῚ Π1] 685, 
15 [ταράοιῃ, δηᾶ [5 τεοιυπάᾶε ὁ-ηα ράγγ ὈΥ ἰδ6 Τηϑη ΠΕ  1η 
ΜΏΙΟ ἢ6 Ῥοτα (86 ϑεηΐβῃσα οἵ σοπαβξηιηδίίοη ἢ ΙΠΠη16 
σρητΘη655 δηα ΤΏ ]17655. ΘΙΠΟΘ ὯΟ ΟΠἿΘ ΜΙ [6 ΠΠἸΘΠΊΟΥΙΥ 
οὗ τηδῇ, ἴὖ 15 δατηϊ6α, Ἔνεῦ Ὀονϑα ΠῚ5 ᾿θαα ἴο ἀθδίῃ τηοῦΘ 
ΠΟΟΪγν. ΑΠΘΥ [6 ϑδϑηΐθρῃοα. Ὧδ τη πθϑαβ να ἴου. {π1τγ- 
ἄδγϑ, ϑίποβ 1 νὰ {1πΠ6 τποητῇ οὗ (ῃ6 “ε]18,᾽ ὅ δῃᾷ τῃε ἰὰν 
ἄοθβ ποὶ β ΠΥ ΔῺΥ Πιδῃ ἰο α΄6 ΟΥ̓ ἴπ6 Βαηῃᾷ οἵ (πε ρα ]1ς 
ΘΧΘΟΌΟΠΟΙ 61] [ῃ6 ϑδοιθα οὐ θαϑϑυ ταίστῃ ἴτοῖη 1)6]105. 
Ὀυπηρ [86 σΟΪΘ οἵ [παΐ ροιοά (65 ἢ15. δοαιυδιηΐδηοθϑ ΜΙ Πουὺΐ 
Θχοθροῃ οδῇ ἰθ5.1{0) 15 116 ργοσββαάβα 85 αϑ08].. “ΏΘΓΕ γα 5 
ποίῃίηρ ἴο τηϑτῖς ἃ αἸἤδγθησε δύνα ΠΟῪ δηα [ΟΥΓΊΘΙΪΥ 1η [Π6 
Θυθη ἴθηοῦ οὗἉ 115 σοῦταρα ; Δηα 1 νγχὰ5 ἃ Π|6 Ὠ]Οἢ δἵ 411 {Ππὴ65 
Βαᾶ Ὀβθῇ ἃ τῆϑινοὶ οἵ σμϑουαηθ55 Δηα ο841η} σοπίξηϊ δ 

[1 6Ὁ 15 Ῥϑ88 δῃηᾶ δὶς ΠΟῪ οου]α τάδ 416 τλοσα ΠΟΌΙΪΥ δηά 
ταοτὸ Ὀθαα ΠΥ ἴδῃ ἰῇ [ῃ6 ψὰΥ ἀεβο θα οὐ ρΡυΐ 1’ (δπ5: 
ἅγίηρ 50, [ΠΏ6 νγὰ5 15 ἀθαίῃ τηοϑί ὩΟΌΪ6 δηᾶ τηοϑὲ Ὀθδαππι ; 
δηα Ῥειηρ [86 πλοϑύ Ὀϑδδπάπ|, [6 νγα5 10 δἰ5ο 1Π6 πηοϑβί ἰοσία- 

1 ον, “16 ψογάβ οἵ ϑοογαίθα ψἢ ταραγα ἴὸ ἃ αἰϊνίηθ βοιηθίίηρ ΜὨΪΟΏ 
ΜΆΓΏΘΑ δίτα,᾽᾿ εἴς, 2 Τῇ ρῃταβθοίορυ ἰ5 ροθιίοδῖ. 

8. ΟΥ̓, “1 ἃ ΤΊ ΉΏΘΙ ΜΟΙ τεἀοπηάδαά ἰο 15 βίονγ." 
4 Οἵ, ““τλδυνοιίουβ δἰἴ|κὸ ἴοΥ [86 πἰποογίίνυ οἵ 115 Ἰδηρταρο, [88 ἔγεθ ΠΡ γοΐςθῃ 

βρίΠὶ οὗἉ [15 ἀθ] νοῦν, δηα [ῃ6 Δϑοϊαία γθοϊ 46 οὗ [86 5ρβδίκου. " 
δ 2,6. [86 Ιαβϑοὺ “ΘΠ ΙΔ ῃ ̓᾿ σο]θηλ 1165, 8 ΔΏΠ11ΑΙ [οϑίϊναὶ ἰπϑιπἰθά, ἃ νγγὰ5 -- 

βοιᾶ, ὈγΥ Τμεβεῦβ. ϑεθ ΡΙαῖ, 7, 2655, 23 ((]οπρΡὮ, 1, 19) ; 8η4 ἴοτ {[ῃ6 ΨψΏΟ]6α 
τηϑίίοῦ 5βεα ῬΙαι. Φῥαξαά, 58 [ο]]. 

6 ΟΥ, Αὐἱϑί. Ζζορς, 82; οὗ ΘοΡΒοοῖεβ, ὁ δ᾽ εὔκολος μὲν ἐνθάδ', εὔκολος δ᾽ 
ἐκεῖ. ᾿ 
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Ὠδίθ δῃᾶ Ὠδανβη-]οϑῦ; δηᾶ Ὀεϊηρ τηοϑὲ ὈΪεββθθα οἵ ἤξᾶγνθῃ, 
[ΠΏ6η γγᾶ5 1ζ αἴϑο πχοϑὺ ρυθοίοιβ ἴῃ {π6 οἰρδι οἵ αοά.]}} 

Απά πον 1 Μ}11] τη θηοη δατίῃευ σουίϑίη [Π]ηρ5 Ὠ]Οἢ 1 Ὦδνε 
Ἠεδαιά ἴτοια Ηεορθησδβ, [ἢ 5οὴ οἵ Η]ρΡΡροηίοι5,2 σοποογηϊηρ 
ἢ. Ης κ5αἱά {δαὶ ὄνεὰ αἴοι Μεϊδίαβ ὃ βαά ἀτασῃ ἀρ (ΠΕ 
᾿ηαΠοιταθηῖ, 6 ΠΙτ56 1} ϑεα ἴο ἢδαὺ ϑοοῖαίθθ σοηγευδιηρ δά 
ἀϊδοιβϑίηρ δνουυτῃίηρ ταί ευ ἤδη [26 51 πηροηαϊηρ, δηα δα 
νϑηϊαγεα ἰο ϑυρροδί [μὲ ἢ6 οὐρῶΐ ἴο Ὀξ6 σοηῃϑιάσδγηρ [ἢ6 [της 
οἵ ἢἰὶς ἀείθηςθ, ἰο ψΏΙΟΝ, ἴῃ ἰῃ6 τοὶ ᾿ἰπϑίδῃοθ, [6 τηδϑίευ 
Θηϑοτθά : “)ο 1 ποῦ βθεϑθῃ ἴο γοῦ ἴο ἢανε Ὀβεῃ ῥγδοιϑίηρ Πδΐ 
ΤΩΥ ΜΏΟΪΘ [1{6 Ιοηρ ἢ Απάᾶ ἀροῃ 15 δϑκίηρ “Ηον ὃ δάάβα 
1 Θχρδηδίίοῃ ἰμαῖ μ6 84 ραᾳϑϑεα Ὧϊ5 ἄδγϑ ἢ ποίδιηρ, 6156 5806 
1ὴ ἀιβηριηϑῃίηρ θεν πῆδὲ 15 ι5ὲ δΔηα ψῆδί 15 πη]πϑ (ρῃΐ 
Δη4 στοΏρ), δΔηα ἴῃ ἀοϊηρ νι ῆδί 15 τ]ρῆΐ δηα δβίδιηἷηρ ἴγοιῃ.. 
δ 15 ντοηρ ; “ΜΏΙΟἢ οοπάποι" (86 ἀἀα64) “1 Βο]ά ἰο ὃ6 
[186 ἤηδϑὶ Ῥοβϑιῦ]α ῥσγδοίίοβ. ἔὺσ τὴῦ ἀδίθηῃςε ἢ; δῃᾷ ψῆθηῃ ἢς 
(Ηευλορθηθ5), τοϊασηίηρ ἴο [886 ροϊηΐ δρϑίῃ, ρβδάθᾷ νη 
Θοογαῖθβ; “)Ὸ γοῖι ποῖ 8566, ϑοοίδίεβ, ΠΟΥ͂ ΟΟΙΏΙΏΟΗΪΥ Ιἰ᾿ 
ΠΔΡΡΘα5 ἰδαῦ δὴ Αἰπθηϊδηῃ 1πΓγ, πηάευ τῆς ἰηῆπροησβ οἵ δῖρὶι:- 
τηθηΐ, σοηἀριηηβ Ἰπηοσδηΐ ΡΕΟΡΙΘ ἴο δαί, δῃηᾶ δοαμιῖ5. τϑα] 
ΟΠ ]8]5 ἡ "---βοοταΐῖθθ τορ 64, “1 αθϑῦγτε γοι, ἩΘΙΩΟΡΘΏΘ5, 
[δα οδοῇ ττὴθ 1 αν δϑϑαυθα ἴο ρίνε Τὴῦ ἰμουρῃῖβ ἴο (δε 
ἀδίδηοθ ψΏΙΟἢ 1 δὴ ἴο παῖζε Ὀαδίοτε (ῃς οουτί, {π6 αϊν!αϊν 
85 ορροβεᾶ 1:6. Απᾶ σψῇθῃ με (Πεδπηορθηε5) εχοϊδίτηθά, 
“ρον βίσδηρε !ἢ---“ Τὸ γου βηᾶ [( βίτδαηρα ἢ ()6 σοπεπαβά), 
{δαὶ ἴο (ῃ6ς ἀοάπρδά 1 5ῃμου 4 ἀρΡΡθδῦ Ὀείζου [ῸΥ τ6 ἴο οἷοβα 
ΤΥ [6 δ οησθῥὃ 1)ὸ γοι ποῖ ΚΗΟῪ [παῖ ΠΡ ἴο [68 ῥτδβθηΐ 
τηοϊηθηΐ [ΏΘΓΘ 15 ΩΟ 18 ΏΟΙΣ 1 σδῃ Δα Τη1{ ἴο ἢανθ βρεηΐ 8 
ὈοίοΥ οὐ Ὠδρρίεῦ [π|6 πῃ πλῖη6. ὅ51π06 [Π6 15 1 τερατα 85 [ῃ6 
Ὀεϑί οἵ ᾿ϊνεβ. ῆο 5ίπαγ Ὀεϑί ἴἰο Ὀδοοῖηθ ἃ5 ροοα 85 ΙΏΔΥ 6, 8δηά 
τΏοΙγα [26 Βδρριθδί ῆο ἤαγε (6 ᾿᾿γϑ]1οϑὺ 56 η88 οἵ ρτονίῃ ἴῃ 
Θοοάηθ685 ; 8Δη6 5000, ὨΙΠοτῖο, 15 [6 ὨΔΡΡΥ ἰουίαμηα ΜΏΙΟ 1 
Ροισεῖνα ἴο ἤανε ἔδ]|θη ἴο τῦ ἰοὕ. Το ϑιοἢ σοποϊπβίοη 
1 Ὠᾶγα σΟΠΊΘ6, ποῖ ΟΠὨΪΥ ἴῃ δοοϊάδηΐξαὶ ἰητογοοῦσθα ἢ ΟἸὮΘΙ5, 

1 ΤῊΪΒ 8 3 ἰἴ5. Ὀγδοϊκείβα 85 βρυσίοιβ ὉῪ ΘΘΌΡΡῈ δηᾶ οἴμεῦ σοτητηθηΐδίουϑ. 
Βαϊ 586ὲ6. ζᾧγοῤ. ΨΊ11. τἰ.. 7, 8, ἴοῦ βίαν ἱποριπ46 οὗ 5ἴγε, ΒΕ, ΚαΒηοΥ 
αἀρίθμς [86 ραββθαρθ δ5 σϑῃηθπίηθ, 

2. 566 αρονϑ, 11. χ. 3, Ὁ. 78; Ὀεΐον, ϑδγφζε. 1... 54; 1, τ; ἵν. 47. ἴο]].; 
νἱ. 2; “12οἷ, ἃ; Ῥῖαϊ. Ογαΐ. 484. 

8. 566 δῦονε, 1. ἷ. 1, Ρ. 1. 4 γὸ δαιμόνιον --- "186 ἀϊνίηθ (νοϊο6).᾿" 
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Ῥαΐ ὉΥ ἃ 5ιγοὶ σοῃηρδιίβου ἀγα Ὀδύνθθη τη 561 δηᾶ οἴμοι, 
Δα ἴῃ [ἢ15 [Δ Τ σομθηπο ἴο [815 ἀδΥ ; δῃηᾷ πο 1 ΟὨΪΥ, Ὀυΐ 
ΤΥ [πΠοη ἄς σοητππ6 ἴῃ ἃ {πὸ ρευϑαδβίοη ΜΠ τοραγα ἴο ΤΏ6, 
Ποΐ [οΥ [6 Ιᾶτὴβ τϑαβοῃ (δὲ [6 Υ δῖα τν ἔΠΘη 5. δηα ἴον πὴ 
(οΥ εἰσα ψουἹᾶ οἴμειβ να Ὀδθῃ ἴῃ {6 ζαβ8 85 τεραγᾶβ {86 1Ὁ 
65), θὰ Ὀεδοδιιβ6 [Π6Υ τῇ ρευϑυδαθα [πὶ Ὀγ Ὀδίηρ ΜΠ Π16 
[Ώ6Υ Μ11 δἰζαΐῃ ἴο {π 61 [Ὁ] μειρῃϊ οἵ σοοάῃεθθ. Βαΐ, 1{ 1 δὴ 
ἀοϑ ρα ἴο ῬΙΓΟΪΟΏΡ ΤΥ ἄδγϑ, τηαυῦα 1 50.411] Ὀβ8. εδηϊοτοθά ἴο 
ῬΔΥ ἴῃ ΜΠ] {Π6 ῥρβῃδ δϑ οἵ οἱ ρε---ἴο 566 δῃηα θα 1655 Κϑθηΐν, 
ἴο [811 ἴῃ πη δ] θοῖπδὶ ἴοσοθ, δηα ἴο ἰθανθ 5.ῇοοὶ, 85 1 616, 
ΙΏΟΓΘ οὗ ἃ ἄἅπησοθ [δὴ θη 1 οδηθ, 1655 θα Ἐα δΔηα ΤΊΟΓΙΘ 
[ογρϑίζα!, τη ἃ ψοτά, 1 5411 [41] [τΌτ τὰν ὨΙΡῊ δϑίαίϊθ, δηά ἀ41]}γ 
ΘΥΟῪΝ ὝΟΙΒ6 ἴῃ {Πα ΏΘΓΘΙΏ δἰοσγειπ16 1 Ἐχοε]]θᾶ, Βαΐ ᾿ηαεβά, 
ΜΕΙΕ 1 ΡΟΘ5ΙΌ]6 ἴο ΤΟΙ ὉΠΟΟΏΒΟΙΟΙΙ5 οὗ {Π6 σἤδηρθ, [ῃ6 [π|6 
Ι6 που] βοδγόθὶν Ὀ6 σπου Πνίηρ ; πὶ ρίνδη ἰῃδὲ ἰῇεγα 15 ἃ 
σοηβοϊοιβηθ55 οἵ [Π6 οσἤδηρθο, [6 τησϑὺ {Π6 δχιϑίθηςβ ἰθ ἴο ᾿νε 
Ὀε ἰοππᾶ ΌΥ σοτῃρδίβοῃ 1Π510Ρ14, Ἰογ 655, ἃ ἀθαίῃ τη 116, ἀενοιϊά 
οἵ 1δ᾿9 θα. Βαΐ 1πἀεεᾷ, 1{1Ὁ 15 τΤοβουνθά ου π16 ἴο 16 πη- 
π501γ, [θη οἡ ἴΠο56 ΠΟ ὉΠ᾿ΒΌΥ 514 Ὁ τὴ6 1165 {Π6 βἤδιηθ [51266, 
σίνθη ᾿Ὡ] ϑοα 15 Όᾶ56, ΠΟ σῇ ΔΗΥ͂ πη] ΔοΟη ἩἩΠδίβοθυευ 
[Δ] οἵ Ὀαβθηθβ5 Ῥ] 1} Βαΐ ἴου τὴ8. ψῇδί ἀἸβρύδοα 15 1 [Ππδὲ οἴ Υ5 
9ῃοΙ]1ἃ [81] οὗ ἃ 151 ἀδοϊβδίοη δηᾶ τρῃϊ δοῖθ᾽ σοῃΟΘΓΏΙηρ' τηε ἢ 

. 1 566 Ὀοϑίουα τη6 ἃ ἰοηρ Πη6 οὗ ρτιδαάδθοδθϑουθ Οἡ [15 τοϑδᾶ, 
Δ 1 της [86 τερυίϊδοῃ αἰθο διηοὴρ ροβίθν ΜὨ]οἢ [Π6Υ 
Βαγα ἰο.2 ΟΘΞξΞᾷΔΡ ποίβ ΠΟΝ [1 γδιῖθ5 δοοοσάϊηρ 85. [Π6Ὺ αἸα οΟΥ 
ΘΠ Υθαᾶ τΟηρ, 8 Πα [ῸΣ ΤῊΥ56 }Γ 1 Κπον [ῃδῖ 1 ἴοο, ΔΙ ΠΟῸΡῊ 1 
ἄϊ6 ἰο-ἄδγ, 5411] οίδϊῃ οτη τηδη Πα ἃ σοηϑ᾽ ἀθγδίοη [81 ἀ1Πυ- 
βδηΐ ποι {πὲ ΜὨΙΟἢ ψΜ}}] δ δοσοταξα ἴο ἴοϑα γῆο ραΐ Π16 ἴο 
ἄεαϊῃ. 1 Κῆον ἰμδὲ πηαγίηρ' ψιη655 ΜΠ] θ6 ῬοΟΓΏΘ π16 ἴο [15 
οἤἴδοι, [μδαΐξ 1 Ὥθνοῖ δ δΔηγ ἄπλθ α14 στοηρ ἴο ΔΩΥ͂ Τηδη, ΟΥ̓́ΤηΔα 6 
ἩΠῺ ἃ ΟΥΘ6 τῆδη, Ὀαΐ ον  {π|64 ἴο τηδῖζο [ἤοβα Ὀθίζευ ῆο ΜΕΥ 
ΜΙ τη6.᾽ 

ΘΟ δῖ [ῃ6 σψογάθ ΜΒ] Ο 6. Θρόοῖκα ἴῃ σοηνϑιβαιοη ΜΠ 
Ἡδηηοροηθθ δηᾶ {Π6 τοϑ. Βεΐ δηηοηρθὶ ἰῇοθϑα ΠΟ ΚΩΘΥ 
Θροίαῖθα δηα γεοορ 866 ψγηδὺ ΤΠ ΏΠΘΓ οὗ τηδῇ ἢδ νγ88, 411 γὴο 
τηϑῖκα νἰτίαβ δηᾶ ρογβοοῃ {πε ὶγ ῥατγθαμ 5111 το {Π15 ΔΥ σθαβθ8 

1. ΤῊΪΚ ραϑϑαρῈ 8150 παν, ρεῦθαρβ, ΡῈ τεραγαβθα 85 βραγίοσβ 566 8. 3 ἀρονε. 
2 ΟΥυ, ““ὙΓΒεῖ ἤοαῖς Ὀεΐογα τὴν ογεβ 8 νἱϑίοῃ οἵ [ὴὩ6 τῆϑην ΨΏΟ ἤδνα σῸΠΕ 

τἷ5 βϑῖπθ ραῖβ. 1 ῃοίβ {πεῖν ἰθρϑοῖεβ οὗ ἴδ 16 διμοηρ' Ῥοβίθυυ.᾿" 
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ποῖ ἴο ἰδιηθηΐ ἢ15 ἰοϑ5 ΠΏ ὈΙογαϑί ταρτοῖ, 85 ἴῸΓ οὴΘ ΨΜΏΟ 
ΠοΙρβά ἐμϑῖὰ ἴῃ {π6 ρυτγϑι οὗ ντπ6 ἃ5. πος εἶδ6 σου]ά.Ϊ 

Τὸ ἴη6, Ρ6ιβοθδν, μ6 γὰ8 πὶ 1 μανα τηυ56 1 δηἀεανοιτγεά 
ἴο ἄδϑουιθα : 80 ρίοιιβ δηᾷᾶ ἀθνοιν τα ρίουβ 5 τη 6 ψου]ά 
[Δ|κα ὯῸ 5ΐῖδρ δραῖΐ ομ [ῃ6 ΜΠ] οὗ δάνεῃ ; 50 51 δηά ὑΡ- 
τῖρμε [δῦ ἢ6 Πθνοῦ αἸα ονθῃ ἃ {ΠΠ1η0ρ’ ἸΏ] ΠΥ ἴο ΔΩΥ ἸΙνίηρ 501] : 
50 561{-σοῃίτο!]] θα, 50. ἰδηχρεγαῖθ, δὲ Ὧ6 Ὥδνα δ δὴγ {{π|6 
οἤοθθ [6 σθοίου ἴῃ ρΪδοα οὗ {πΠ6 Ὀδίζου ; 50 56} 51016, δηᾷ 156, 
αηα ργπαάθηΐϊ [Πδὲ ἴῃ αἸἰβ ρι θὴρ [86 Ὀδίζευ οπι [6 οΥθ8 
ἢδ6 ΠΘΥΘΥ ΘΙΤΘά ; ΠΟΥ Ὠδά ἢ ἠξβα οὗ Δὴγ ΠεΙρεϑυ, Ὀπὶ ἔοσ [88 
Κηον]εάρε οὗ [π656 τηδίζουϑ, ἢ15 Ἰπαρτηθηΐ γγχὰβ δῇ ΟΠΟ6 1η[Ὰ1Π1016 
Δα 561-50 {Ποϊηρ. Οαρδῦ]α οἵ τεαϑοηδϊὶν βαϊηρ ἰοἢ δηά 
ἀδπηΐϊηρ τλΟΥΆ] παθϑ 5,5 6 γὰ5 8150 δ0]6 ἴο ἰδϑὶ οἴμεῖβ, δῃηά 
ΜΉΓΕ (Π6 Ὁ ΕἸΤΕΩ͂, ἴο ΟΙΟ55-ἜΧΘΙΪη6 δηα σοηνιοὶ [Ώδῃ, Δηα 50 ἴο 
ΠΏΡΟΙ] δηάᾶ ριμᾶθς ἴθ ἴῃ [16 ρδίῃ οὗ νίτπ6 δηᾶ ΠΟΡΪ6 τδη- 
Ὠοοᾶ. 1 [Π6586 ομδαιδοίου 5165, ἢ6, Θεοιηθα ἴο Ὀ6 1ῃ6 νΕΙΡ 
πηρειβοηδίίοη οὗ Βιτηδη ρει δοοη δηα ΠΔΡΡΙΠ655.: 

ΘΌΟΘὮ 15 ΟἿΓ δϑυηδίθ. 1 τΠ6 νογαϊοΐ [81] ἴο βαίϑέν, 1 νου] 
αϑὶς (ῃοϑ86 ο αΐϑαργεα ἢ 10 ἴο ρΙασα {Π6 ομαϊδοίογ οἵ δὴν 
ΟἾΠΕΥ 5146 ὈΥ 5146 ψῈ  [ἢ15 ἀε] Πρ αοη, δηα [Π 6 ρᾶ55 βεῃΐθηοσε. 

1 ρ6 ΤΥΔΏη5. νοΐ. ἰ., ΘΙκθίο, Ρ. ἸΧΧΙΧΣ, 
2 Οὐ, ““οὗ βᾳοῦ ρον δηᾶ το] ρίοις ἀδνοίθαμπιθο.. .. οἱ βδιοῦ τοοι πᾶς 

εν Οὗ 500 δΒοΡτ ον δηα 5ε][- σοῖο... οἵ ϑπο δβοσηα δθῆβε. δῃηᾶ 
ψβάοτα.. . .᾽ 

8. ΟγΥ, ““ρἰΠϑρᾶ σι δὴ ΡΠ ἸορΊοΘΙγ ἴἰο βοὶ ἔοι δηά ἰο ἀδῆμῃε τποσαὶ 
ΒΓ [Θ165.᾿" 

4 Οἵ, “41 Ἰοοῖς Ὁροὴ Ὠΐτη 85 δ οὔοδ ἴΠ6 Ῥεβί δηα μαρρίθϑί οἵ τϑθη. 
- 
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ΤΗΝ ΑΡΟΙΟΟΥ ΟΥ ΒΟΓΟΒΚΑΤΕΒ' 

δ1, 2 

ΑΜΟΝα [ἢΠ68 τε] ΘΟ 665 Οὗ Θοογδῖθβ, ΠΟΉ6; ἃ5 1 566 15 ἴ0 1Ώ6, 
15 ΙὩΟΓῈ αθβϑουνιηρ οἵ τϑοούα (μὴ ἰμ6 σοιη561 ἢ ἰοοκ ψ ἢ 
Ὠἰτ561{3 (αἴτεον θείηρ οἰϊεα ἴο ἀρρϑϑῦ Ὀεΐοτγε [μ6 σου), ποῖ ΟὨΪγΥ 
ΜΠ τεραχα ἴο ἢ15 ἀθίθηςσε, θα 150 δ5 ἴο [86 επάϊηρ οἵ ἢ15 1Π{6. 
Οἰμοτς να τυτ6 οἡ (ἢϊ5 ἰἤθθ, δηα 411] ψιτῆοὰΐ Θχοθρίϊοη 
Ὦδγα ἰουομεα προη 5 [Π6 ἸΟΗ͂Υ 5} 16 οὔ [ῃ6 ρῬῃΠοβορθοι, ψ]οἢ 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ἰδίκθῃ 8ἃ5 ἃ ὑτγοοῦ ἰδδῖ [ῃ6 Ἰαηρίδρο 5664 ΟΥ̓ Θοογαΐθϑ νὰ 5 
ΓΘΔΠΥ οἱ ταὶ ἴγρεβ. Βαυΐ ποῆς οὗ ἴπ686. τοις μᾶ5. Ὀτγοῦρῃς 
Οἷαξ οΟἸΘαΥγ {Π6 ἴδοῖ ἰμ8ῖ Βοογαῖθϑ δα σοι ἴο τέρατα ἀδθδίἢ 85 
[οΥ ὨΠ 561 ῥγείεσδ!α ἴο ΠΠ{; δηα σΟ ΒΘ ΌΘΠΠΥ {Π6γ6 15 5 ἃ 
ΒΒΌΙΟΙΟη οἱ [ΟοΟΙΠαγάϊηθ85 ἴῃ [Π6 διτόορηου οὗ δ15 δάἀάσεϑϑ 
γε ἢδᾶγθ, ἤόονανευ, οτα (ἢ6 1105 οὗ οὔθ οἵ 5 ᾿πὐἰπηδία σοτη- 
Ρδϊοηβ, Ηθηόρθηδ5," [Ώ6 βοὴ οὗ Η!ρροηΐςι5, δῇ δοοουηΐ οὗ 
πὶ ΜΠΙΟῆ βῆονγβ {6 ὨΙρΡΏ ἀδιμθαηοι 1ὼ απδϑίίοη ἴο ἤδνα 
Ῥδθη δζορείμευ ἴῃ Κεορίηρ ψ ἢ [π6 τηδβίθυβ τα ΠΟ 8] ραγροβα. 
ἩΟΡΘΉ65 5805. ἰῃδῖ, βεείηρ ϑοοζαίθβ αἰβοοῦγθηρ ΟἹ ΘΥΘΙΥ 

1 Οἵ, ““ϑοοζαίθθ᾽ Ὠοίδῃοθ Ῥϑίογο 86 Ὠοασϑίβ. ἡ ἘἙἘῸΓ (86 {Π|16 οὗ 106 ψοτῖς 
566 ατοίο, 27. α΄. νἱΠ]. ὅ4τ; Βοβῃβριᾶ. ἂρ. 1,. μου 5 ποΐβ πρὸς τοὺς δικαστάς, 
εα, Οχ. τ862, δῃᾶ Ὀϊηᾶοῦ 5 ον Ὡοΐίθ; 1.. ΒοβγαϊΖ, “ΚΟ 1ῆ6 ΑΡΟΪΟΡΎ οὗ 
ΘΟΟΙαῖθθ, σΟΙΩΓΔΟΏΪ αἰ ραῖθα το Χοπμορἤθοη,᾽ Οὐα55. Ζ3͵|5. ν. 222 ἴο]]. ; 6. 
ΘΘΌΡΡΘ, Φγας, νο]. ἢ]. Ὁ. 117, δα, 5ίθγ. ; 1. 1. Ἡαγίγηδβῃ, “3. ζίδρ. Ὁ. τττ 
[011.; Ἐῶ, ΠΟΙ ίθυ, δόρ. δέμα, ῬΡ. ὅτ-οῦ ; Μ. ϑοῆβδηζ, Ῥῥαζος “δοζορία. 

2. ΟΥ ροββι0]ν ““8ἷ5. ἀδ!Ρογαῖς θθμανίουγ. " 
8. ΟΥ, ““Βανα βαοοβεάβδα ἴῃ Εἰ ἰπρ΄ οὔ; ““ἄοῃς [11] 1516 ἰο.᾿" 
5 Οτ, ““1ῃ6 τηϑρῃ]οσποηοε οὗ 1Π6 πγαβέοσ. 
ὅ᾽ ΟΥ, “50 ἴῃδὲ δοοοταϊηρ ἴο ἰῃϑιὴ ΠΪ5 ἸΟΓΥ ΘΡΈΘ ἢ 566Π15 ταίδεν Του μδγάν. 
δ 5866 δονε, ρ. 18ο (72}726γὲ. ΤΨ. νἱῖ!. 4. [011.}, ἃ Ῥαϑϑθαρε οἵ ψῃϊοῃ [Π]5 ἰ5 

ΕἸ ΠΘΥ δὴ ἐδαμεξοημε)ζιξ ΟΥἩ αι γέσλατέ. ὅΞ:8 Ταϊτοᾶ,. ρ. Χχχίχ. [0]]. 
7 Οσ, ““1ὰ6 ῥΒΠ]Ποβορογ᾽ 5 οαδί οὗ [βουρὩί.᾽ 

) 



λ 
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ἴορῖς τδίμου {πῃ {παῖ οἵ Ὦϊ5 Πηρθησίηρ' {{14],.η6 τουηαϊν ραΐ 
ἴ ἴο τὴ ψῃοῖμου μ6 ουρῃΐ ποῖ ἰο 6 ἀεραίηρ [π6 Π1η6 οὗὨ ἢΪϊ5 
ἀδίδηςθ, ἰο ψβοἢ ϑοειαΐῖθθ ἰῇ [μ6 ἢϊθὲ ἰπϑίδμοα ΔΙΛΘΥΓΘΙΘΩ͂ : 
ὙΠ ΑΓ! ἄο 1 ποῖ 5θϑὴ ἴο γοῖ ἴο ἤδνξ ϑρεηΐ ΤΥ ΠΟ] 11{8 ἴῃ. 
τηραϊαἴηρ τὴν ἀδίξηοε ἢ Απᾶ ἤθη Ἡδηηορθηθ5 αϑςοα ὨΠη, 
“Ἐν ὃ ἢς δάἀάδεά: “Ἐν «ἃ [[Π|π]οὴρ Ρειϑιδίεδησα 1ἢ ἀοίηρ' 
ποιίδίηρ ψτοηρ, Δηα {ῃδὲ 1 ἰαἴκε ἴο Ὀ6 [6 βπεϑὶ ργδοίίοα ου ἢ 5 
ἀείθῃοθ ΜΏΙΟὮ ἃ τῇ σοι] ἄθν!56.} ῬυθϑθηΓν τονογίηρ᾽ ἴο [6 
τορῖς, ἩἨδηπορθηθα ἀειηδησθα : “0 Ὸ γοι ηοΐ 866, ϑοοζδίεϑ, 
ον οἴδη Αἰῃθηΐδι 0165 816 σοηβίτα θα ΌῪ διριτηθηίβ ἴο 
Ρυΐ ααπΠῸ ᾿ἱπποσθηΐ ῬΕΟΡΙῈ ἴο ἀδθαίῃ, δηᾶ ποῖ 1655 οἴῃ ἴο 
δοααῖϊῖ τ[ῃ6 σα Πν, οἰ θ  ΓΠγουρἢ βοῖῆδ τοποῆ οὗ ΡΠῪ Θχοϊθα ὃν 
[ῃ6 ρῥ]θδαϊηρβ, οὐ ἴῃαΐ ἴ[π6 ἀείεπαδηίς δα 5151] ἴο {τη βοτηα 
σμδυτηΐηρ ΡἤταβοΡ" ἸΤἤῸ5 Δρρεδὶθα ἰο, ϑοοιαῖθεβ τϑρ δά : 
ΝΑ Υ, βοϊθηΐν Τὸ (611 γοῦ, ὑνγοβ δἰγεδαν 1 αν δϑϑαγεά ἴο 
σοηϑίαοι τὴν ἀδίθηςθ, δηάᾶ ὑσίθθ ὑῃ 6 αϊνιἱν 2 Πἰπάσια τα ἢ; 
Δ το [6 τοιηδηῖς οὔ Ἡουηορβηθθ, “ὙΤΒδΐ 15. βίτδηρε "ἢ ἢ6 
ΔΆΒΕΓΙΘΩ͂ ἀραίῃ : “ϑίτδηρα, ἄο γοῖϊ 6811 ἰ{, (πὶ ἰο Οἀοά Ἰί 
5ῃΟΙ]α σθοῖ ὈΘΙΟΥ [ῸΓ τὴ ἴο 4ἀ16 δ οὔσαῬϑΡὀ ο γοῖὰ ποῖ 
ΚΟΥ͂ [Πδ ΠΡ ἴο [15 τηοσηθηΐ 1 Ψ1] ποῦ σοημοοθᾶσδ ἴο 8ΩΥ τη ἴο 
αν Ἰϊγεα ἃ Ὀεδίζεσγ 116 [δη 1 Πᾶν ; βίποα δὶ οδη δχοεθά 
[Π6 ρ]θαβασγο, ΒΟ μᾶ5 Ῥθθ τηΐηθ, οὗ ηονίηρ ὃ {Παΐ τὴν 
γΠΟ]6 ΠΠ|6 85 Ὀθθ βρεηΐ ΠΟΙ δηᾶ 15} γ}} Απᾶ 1ηαδεδα [Π15 
νογάϊος οὗ 561- δῦρτοναιὶ 1 ἰοπηᾶ τὰ - θΘομορα 1ἢ (86 ορίηΐοῃ 
ὙΠΙΟΝ τὴν ΠΟ 5 δηα ἰηυἰγηδίθα ἤᾶνα ἐοιτηθα σοησεγμίηρ τηθ.6 
Απά ΠΟΥ͂ 1 ΤῊΥ ΔρΡῈ 5. 5111] ἴο Ὅ6 ρτοϊοηρθά," 1 Κῆον ἰῃδὲ 1 
οδηηο ΘθοᾶΡρ6 ρῥαγίηρ α [ῃ6 ῬδηΔΙΥ οἵ οἱά ἃρβ, ἰῇ ἰποτθδ8- 
ἱηρ ἀἸπηηθθ5. οἱ οἱρῃς δηᾶᾷ ἀπίηθθθ οὐ Ὠοαύίηρ 1 5141} Πηά 
ΤΉΥΒΘΙΓ ΒΙΟΥΘΥ ἴο ἸΘΑΙΏ ΠΕ ἸΘΘΘΟΏΒ5, 86 ΔΡΙΕΥ ἴο ἔοτροὶ [ῃ8 
Ἰοοοοῦβ 1 ἤανα ἰθατηί. Απᾶ ιἰἰ ἰο [656 6 αδἀδάρα [(ἢ6 σοη- 

5ΟΙΟΌΒη6 55 οὗ [ἈΠ1|ορ Ρονοθ, (ῆ6. δηρ οἵ 5ε1- Γθρτόοδοῇ, 
δαί ργοόβρθοῖ ἢᾶνα 1 οἵ δὴν ΓαΠ6Υ ἸΟῪ ἴῃ ᾿ἰνησ Τί τηδΡ 
Ὀδ6, γοι Κηον," ΠῈ δᾶάδθά, “(αὺ ἀοά ουὖΐβδ οἵ δὶ5. ρστϑδΐ 

1 Τικαβιότίθς. 566 Τυδηβ. νοἱ. 1. Ρ.. 30; γν0]. 11. Ρ. 279. 
2 τὸ δαιμόνιον. 8.66 δῇονε, Ὁ. 179. ὃ ἤδειν, 2.6. αἴ ΔᾺΥ τηοτηθηΐί. 
1 ῬῸΓ [ῃ6 ρῆγαβε ἰσχυρῶς ἀγάμενος ἐμαυτόν εἴ, 72». 11. 1. το (ΘαΌονσδ, 

Ρ. 44). 
5.1Τ, Ὀϊηάοτῇ οἵ, Το Οῆτγϑ. Ογ. 58, ἀνάγκη γὰρ αὐτῷ ἣν προβαίνοντι ἀντὶ 

μὲν καλλίστου αἰσχροτέρῳ γίγνεσθαι κ.τ.λ. 
6. ἀποτελεῖσθαι. Τὴ 77ε᾽»ῃ. ΤΝ. νι]. 8, ἐπιτελεῖσθαι. 
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ἸπΠπηη6855 15 ᾿πιοινθηΐηρ ἴῃ ΤῊΥ ὈΘΠΔΙΓ1 το 50 ΠῚ τὴς ἴο οἷοβα 
ΤΥ 1Π{ ἴῃ [16 Τίρρηθϑ5 οὗ ἂρθ, δῃᾷ Ὀγ 6 ρϑηίοϑὶ οἵ ἀδαίῃ. 
ΕῸΓ 1 δἱ {815 {{6 βεηΐθησα οἵ ἀδθαίῃ ὈῈ ραβϑεα ἸΡΟῺ 116, 1 15 
Ῥίαϊη 1 51.411 Ὅς δ] ον ἴο τηθοῖ δῇ επᾶ ψὨϊοῆ, ἢ [Π6 ΟΡΙΏΙΟΗ 
οἵ [ῇοβε ψγο Πᾶνα δια! (ῃδ τλϑίζου, 15 ποῖ. οἠἱν [86 δαϑίθϑί 
1η [5610 θὰ  οπα ΜΈΙΟΗ ΜΨ11 σασα (6 δαϑὲ ἐγοι]6 ἴο Ομ Θ᾽ 5 
[θη 5,2 ἢ Π]6 ἐπρεηάογίηρ [Π6 ἀξεραβί Ἰοπρίηρ ἴογ ἴῃ ἀδρατίθά. 
ΕῸΓ οἵ πδοδϑϑιίν ἢ6 ΜΠ] ον θ6 {μουρῃΐ οὗ νι τερτοῖ δηά 
Ἰοηρίηρ ΠΟ Ιδαγοϑ ὈΘῃΪ Πα ΠΟΙ Πρ ΠΏΒΘΘΙΏΪΥ ΟΥ αἰβοουλοτί 6 
ἴο δαυηΐ [ῃ6 ἱπηδριηδέοη οὐ ἴῃοβα Ὀδϑιάθ Πίστη, Ὀαΐ, δοπηᾷ οὗ 

Ὀοάγν, δῃᾷ Ὧϊ5. 5011 5.11 ορϑῦϊα οἵ {ΠΟ ΠαΪγ ταϑροηβα, [Δ 465 
{ΔΉ Π1ΠΠ|Κ ἀνγαν.ἢ 

““ΝῸ ἀομθί," με δἀάᾶςά, “ἴτε σοάβ ψεύα τὶρῃΐ ἢ Ορροϑβίῃρ 
6 δ {μαΐ πὴδ (ἰοποβίηρ {π6 ᾿ηααῖτν, δὶ 1 γὰ5 ἴο 580 ἴῃ 
ΤΥ αοίθηςθ),5 θη γοι 811 ἐπουρῃϊ (ῃ6 ρτθαΐ [πϊηρ ψγὰ5. ἴο 
ἀἸβοονοὺ 5016 πηθδηβ οὐ δοαῖίαὶ : ἔ βίηοθ, δα 1 εἰξεοίβαά 
[Πδΐ, 1 15. Οἰθασ 1 5ῃο ἃ ἢαᾶνε ῥγεραιθα ἴοῦ τυ ϑε 1, ποῖ (ῃδέ 
ΘΌΓΟΘΑΘΘ ΠΌῸΠῚ {Π{ ὙΏΙΟΉ 15 [ἢ βίοι [ῸΓ τη6 δῆοῃ, θα ἴο ΕΠ ΓΔ 
ἄδγε ψαϑίεα Ὁ ἄϊβθαβθ, οὐ ὉΥ οἷά δρὲῈ, οὐ ψῃοἢ ἃ σοπῆπθρηΐ 
ΓΘ οὗ ΕΥὙ1] [Ὠΐπρθ τηοϑί Δ]Ί16η ἴο Ἰογουβηθθθ σοηγεύραβ." ὃ 

(Νο," ἢ δἀάβά, “(οὐ Κπονβ 1 5841] ἀἸβρΊ αν 0 ἀγάβηϊ 
ΖΘ 8] ἴο Ὀτίηρ᾽ [μι δροιί.6 ΟἹ [16 σοῃίτατυ, 1 ΌΥ ῥγοο δἰ τα] ηρ' 
411 [π6 ὈΪ]Θϑϑίηρο ΜΏΙΟΝ 1 οὐα ἴο ροάς δηά τηθῃ ; 1, ὈΌῪ Ὀ]αζΖοη- 
ἱηρ ΤΠ τς ορίῃΐοη ψὨϊοῆ 1 δηϊογίαϊη ΜΙ τεραγά το τηγϑ6}, 
1 οῃμᾷ ὉΥ ψεαγγίηρ [ῃ6 οουτί, σε 850 ΜΠ) 1 οσἤοοβα ἀδξδίῃ 
ταῖμου [ἤδη ϑΌΡΡΙοαΐθ ἴῃ ΘΘΥν116 δοτί [ῸΥ ἰθανα ἴο Ἴϊγα ἃ {Π{|6 
ἸΟΠΡΘΙ ΤΏΘΙΓΕΙΥ ἴο ρϑῖη ἃ 116 ρον  ϑη θα 1η Ρ]αςθ οἵ ἄβθδίῃ.᾽ 

1 νὰ ἴῃ (ῃ15 ἀοίευηδίοη, Ηδιηορθηθ5. ϑδίαίαθ, (δ, 
ΜΏΘη [86 ρτοβεοπθ!οη δοοιβεοα Ὠίτη οὗ ποῖ τεοορηϊδίηρ [ῃ6 
σοασ τϑοορη!δεα ὈΥ [ἢ6 5ἰδῖθ, θαΐ ᾿ηἰτοάποιηρ ΠονΘ] αν 1165 
δη ἃ σουπρηρ [6 γοπηρ, ϑοογαΐῖθβ βίθρρεα [οὐνασγα δηᾶ 5816 : 

1 ΟΥ, ““6οᾷ οὗ ΠϊΞ βοοά ἔανουγ νουο βαῖθθ 85 ΤΥ ργοίθοίου {π8 1 5Βῃου]," 
εἴο. ἘῸΥ προξενεῖ οἵ. “πα. ΨΊ. ν. τ4 ; ϑορῇ. Ο. Ο. 465, δῃμᾶ Ο. 7. τ483 ; 
δηᾶ Ῥγοῖ, 160} 5 ῃοίθϑ σα ζοε. “16. ροάᾶ᾽5 Κιπάϊνγ οἰποθθ ρυδηΐ ἴο τὴβ [μδΐ 
 5ῃομ]α 1οβ6 τὴν 11{6.᾿᾿ 

2 Οἔ, ΡΙαι. άαεά, 66. 
8. σχῇ τοῦ λόγου ἐπισκέψει. (Ο. ῬΙαῖ, Ζε. 456 Οσ, 
4 ΟΥἩἉ 1 ἡμῖν, ἴγϑ 51]. ““γ6 41} ψγεσα ἔοσ {ἰπἰκῖηρ' [π81 [6 τηδίῃ {Πἰηρ ψα5.᾿᾿ 
ὅ Οἵ, “δῖ 5151 ἴῃΐο ΨΏΙΟΌ ἃ σοπῆπεηί βίγοαηι οὗ ον] Ὠστηουτ5 ἀἰΒΟΒΑΓΡῈ 

τηοϑί ἸὩΟΟΙΏΡΘΙΙ6 ἢ σαϊεῖν οὗ ταϊηα. Ὁ ΘΟ οΙά, οοη]. ἔρημον 54. “γῆρας. 
6 Οτ, “1 ὙΠ] σῖνε ἢο Πεϊρίηρ Βδηᾷ ἴο {ῃαΐ.᾿ 



τϑὃ ΤῊΝ ΑΡΟΙΟΟΥ ΟἿ ΒΟΟΒΚΑΤΕῈΣΞ 8 τοῦτ 

ΦΤη [ῃ)6 βγδί Ρ]δ06, 5115, 1 δὴχ δὶ ἃ ἰἴοϑ5 ἴ0 ᾿ΔΡΊΏΘ6 Οἡ Μηδ 
οτουηᾶ 1 Μεϊᾶίις δϑϑεγί [ἢ 1 ἀο ποῖ Τϑοορηϊ56 {Π6 ρος ΒΊΟΝ 
816 ΤΟΟΟρΡ 564 ὈΥ τῆς 5ἰδίθ, 51:206, ἃ5. ἴδ. ὃἃ5. ϑϑουποίηρ ρΌΘ685, 
[ἢὴ86 τοϑὺ οἵ [ῆ86 νου γῆὴο ἤδγα οὨδηορα ἰο Ὀ6 ρίθδθηΐξ Βᾶγθ 
Ὀδθη ἴῃ [86 δὶ οὗ ϑθοίηρ τ6 50 δηραρδᾷ δ σοϊησηοη ἐδϑεναϑ, 
Δη6 οὐ [86 ῬΌΙΠΙΟ Αἰΐδβ ; δηᾶ 50 τϊρῃς Μοϊέξας Βἰη561, 1 Πα 
Ὠδᾶὰ νψιβῃεα. Απά δ5 ἴο ἤονεὶ αϊνιη1165, Ποῦ, ὈΥαν, δῖ 1 
ΒΙΡΡΟΒΘΑ͂ το ᾿ηἰτοάπος θη ὈΥ 5ἰαίϊηρ ἰδὲ 1 αν ἃ νοϊοβ 3 
ἤουὰ οὐ ΜΏΙΟΝ ΟἸΘΑΥ͂Υ 5Ιρηῆθθ ἴο 6 δι 1 ουρῃς ἴο ἄοϑ 
ΝΥ Ών, νβαΐ οἶ56 ἄο ἴβοβα Ἴὴο τηδίζα τιδεὲ οἵ {π6 οὔθ οἵ Ὀἰτᾶβ 
ΟΥ ἰζειδῆσθο οὗ θη ἀτανν ΓΠ61Γ σοΟΠΟΪ 5] Οη5. τότ 1 μοί ΠΟΙ 
νοϊοεϑῦ ὙΥ[ο ΜΠ] ἄδην [μαΐ [86 πυ που 85 ἃ νοΐςθ δῃᾷά 15 
8 ΜΕΙΥ ταἱρητν οἴηδῃ ;5 δηά [ῃ6 ργϊθβδίθθθ οὐ ΠΟῪ ἰπροά δἵ 
Ῥγνίῃο,’ ἄοδϑ ῃοΐ 5816 4150 ργοοϊδί τη ὈΥ͂ νοΐοθ [06 τη ΘϑθαρῈ5 ἔΓΟΤ 
[ῃὴ6 ροάῬ {Πδ ροάᾶ, δἰ δὴγ ταῖΐθ, ἢδ5 ἰοσεκηον)θᾶρε, δηα Ρῥγα- 
ΤΠΟΠΪΒ5Π65 ΒΟ ἢ6 ΜῺ] οὗ ναὶ 15 δῦουξ ἴο 6. Τμαδΐ ἰ5 ἃ 
[Ὠϊηρ ψΒΙΟὮ 411 [Ὡ6 ψοι]ᾶ ὈθΊονοβ δηα δϑϑουίβ ονθὴ δ5 1 ἅο. 

Οηΐϊν, ψΏ16 {Ποὺ ἀἀθϑουῦθθ {Π 656 ὈΧΓΕΙ ΟΠ ΠΙΟῺ5 ὉΠ6ΘΥ [Π6 ὨΔΠΊΘ ἡ 
οὗ ὈΙΓάβ δηᾶ υἱίδεδηοσθϑ, τοΐκζθηϑβ ὅ δηα βοοίῃϑαυειθ, [ 5ρβαῖκ οὗ ἃ 
αἰνιηἴν, δηα 1 αϑίηρ' (μδ΄ ἀδοιρηδίίοη 1 οἷαίτη ἴο ϑρϑαῖς δῇ ὁπσθ 
ΤΏΟΓΕ ΘΧΔΟΙΪΥ Δα ΤΟΓΘ γανουθ 147 Τ8ῃ (ΠΘΥ ἄο ΠΟ δου θα 
[ῃ6 ρον ῦ οὗ [ἢ6 ροάς ίο Ὀἰτᾶβ. Απα {μα 1 δίῃ ποῖ ᾿γίηῃρ 
ἀραϊηδὶ (6 (ἀοαποδα 1 ἢᾶγα [15 85 ἃ ρτοοῦ : δ ΠοῸρΡἢ 1 Πᾶνα 
Τοροτίθα ἴο 615 οὗ πη [)6 σοπη5615 οἵ ἤδάνθῃ, 1 ᾶνα 
ὭΘΥΕΙ δὶ 8ΩΥ {πηὴ6 ῬΕΘη βῃονῃ ἴο Ὀ6 ἃ δβοθινοῦ οὐ ἀθοσίνεϑα,. 

ΑΚ5 ἴεν Ἰιϑθίβηβα ἴἰο {πεθ6 σψογᾶβ [ῃ6 Ἰπᾶροα τηυγτητθα 
[ΕΓ ἀἰϑθθηΐ, ΒΟ6. 85 αἸβ 6] 1} ονίηρ δὶ νγὰ5 5814, δηα οἴ 5 
οὔξ οἵ 51Ώ2016 εν πδ΄ ϑοογαῖθϑ 5Βῃου α δοίαθ!ν τοοαῖνα ἔγοιὴ 
ἢξδασεὴ ΙΟΓΘ [δὴ [Π6Υ {ποιήβεῖνοϑ; ψΠΘΓΘΌΡοΟη ϑοογαῖθϑβ 
τοίπγηθα ἰο {ῃ8 ομδῖραε. ““(Ὀμπ16," ἢ6 5αἱά, ““Ἰεῃα τὴ γοῦγ 

ΘΔΥ5. ΜΏ1Π6 1 (611 γοῖ! βοιῃθίιηρ' ΤηοΓ6, 50 {πα ἴοβε οὗ γοι 
ΏΟ Θἤοοϑθθ ΠΔΥ͂ 0Ὸ ἃ 5.1] ρστεαΐεγ ἰθηρίῃ, ἴῃ τοίαβίηρ ἴο 
ὈεΙονα {μαὰΐ 1 δὰ ἴππ5 ΠΙΡΗΪΥ Ποποιτεάᾶ ὉΥ τῇς ἀϊνίηθ 
Ῥοῦθῖθ. (μδούθρῆοη 6 οὔσθ, ἴῃ [τῇς ργξϑθῆοθ οἵ τΏΔΩΥ 

1 Ο ει. 1. ἱ. 2 (αΌονθ, ρΡ. 1). 2 Γῇ, ΡΙαι. “42οϊ. το. 
8 Οὗ ΑἽμα. Τ11. 11. ττ (Τγϑηβ. νοἱ. ἴ. Ρ. τ 54); Ατίβίορῃ. δ έγάς, 72ο. 
4 ὈεΙΡΏΪ. 
ὅ Ογ, ““186 οδήθοίς ἰμδὲ τηθεῖ 5." ὅθ Ῥγοῖ. 78} δὰ ΤΏΘορμσν. Οᾷ. χχν!!. κ. 

ἣν δῚ, Ῥιπάογε οἵ, Αἴββη. ν, 218 Εὶ ; Εεγπγθϑίδηαχ ἂρ. Αἴμδβη. χί. κοο Α; 
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ὙΠ Ή65565, ρα ἃ απεϑοῃ δἱ 1) Ὲ]ΡΏΙ σοποθιηϊηρ Τη6, δη6 
ΑΡΟΙΪ]ο δηϑνεγοά [πδὲ {πεγα ψγ85 Π0 Βυπηδη Ὀείηρ τῆοτγα ΠΌ618], ἡ 
ΟΥ ΤΟΥ͂Θ ὉΡΙρΡϊ, ΟΥ̓ ΤΏΟΓΕ ἰειροσαῖα Ππδῃ τηγβ6 1. Απηα ψΏξη 
ΟὔΘΘ ΠΟΓ6 Οἡ Ὠραχίηρ ἰἢ6586 ψογάβ [ῃ6 1πᾶρεϑ σᾶνα νβηΐ, δἃ5 νγὰ5 
ΟἾΪΥ Ὠδίπτ8], ἴο 8 ΠΟΙΟΕΙ ΤΌΤ οἱ ἀἰδβεηΐ, ϑοογαῖεβ. οὔσθ 
ΔΡΆΪΏ 5ΡΟΙΚα : “Ὑεῖ, 5115, [6 ΕΘ. 511] στθαῖο ογάβ ΜΏΙΟΉ 
[86 ροά 5ρᾶῖε ἴῃ οσδοὶς οοποοσηΐηρ Γοῦγρτιβ,} [Π6 ρτοδί ἸΔΥΘΊΨΕΓΙ 
οὗ 1,δοδάδριμοῃ, [δ [ἢ ο56 σοποθγηϊηρ τη6. [1 15 5814 [δῖ ἃ8 
ἣς βηἰεγεά τΠ6 εαρία ἴῃς ροά δαάτεββαα ἢϊτη ἢ (ῃ6 ΜοΙάβ : 
ΕἼ δῖη σοῃϑιἀθυηρ ἩΒΟΙΠΕΥ ἴο 0811] [Πε6 ροά οΥ τῇδ. Με ἢξς 
᾿ΠΚεηβα ποῖ ἱπάθεά ἴο ἃ ροά, Ὀὰξ ἴῃ Θχοθι]δησο 2 ρῥγείοιτεα τὴ8 
αν Ὀδγομα οἴθεῦ τηξῃ. 

(5}}}} 1 νοι] ποῖ μᾶνα γοῦ δοσθρί [5 ἄνεὴ οὐ {Π6 [ἢ οἵ 
τῆς ροά ἴοο τΆΒΏΪΥ ; ταῖμου 1 νου] Πᾶνα γοι ᾿Ἰηνεβραίε, ροϊηΐ 
Ὀγ ροϊηΐϊ, γαῖ ἰῃς ροά Ὧ85 5αϊἃ. [δὶς γοιι, ἰ5 {ΠΈΓῈ 8ΔΥ οἠΒ ὃ 
Εἶςθ, γοι Κπον οὗ, [655 Θηβίανεα [ἤδη τυ 561 το {Π6 ἀρρεί65 5 
οἵ ([ῆς ῬΡοαγῦὺ (δὴ γοῖ ἤδὴβ δηοίῃει τηδῃ Οἵ τηοτρ 1η66- 
ρΡεπάεξηϊ βριτ [ἤδη ταγβ6}, βεείηρ τῃδαὺ 1 δοοθρίὶ ΠοΌση ὯῸ οὔθ 
Εἰἴπευ ριῆβ οὐ ρα οιμῃ ἢᾶνα γοῖ ΔὴΥ τρῃΐ ἴο ὈαΙθνα ἴο 
Ῥὰ τότε 51 ὅ [δ οὔθ 50 566 ψιτἢ τψῆδὶ ἢ6 ὯΔ5, (δῖ τῃ6 
[δίηρβ οἵ οἴμειβ δχοῖΐθ πὸ οτανίηρ ἴὼ ϊα οι σψου]ά 
ΟΠΘ ΤΟΑΒΟΠΘΌΪΥ ἄδθομλ γ7156, ταῖμου (πδῃ βαοῆ ἃ Οἠ6 8ἃ5 ΤΥ56], 
0, τοι [86 τιουηεηΐ 1 Ὀερϑη ἴοὸ πηἀειδίδη {πηρ5 5ροίεη, 
Ὦδνα ὭΘυοΥ οἠ 64 ἰο ᾿Πα4αῖτα ᾿ηἴο δηα ἰθατῃ Ἔυεσν ροοά [Πϊηρ 
ἴΏ ΤῊ Ρονεῦρ Απα (δαί 1 Ἰαροιυτχεα ποῖ ἴῃ νδῖῃ, παῖ τηοτα 
ΘΟΠΟΙυϑῖνα ουάθηορ [ἤδη τῆς ἰδοξ {πα 50 ΤηΔηΥ οἱ τὴν [ε]]ον - 

Τὐῦδῃ. νοὶ], ἢ, ΡΡ. 34, 35; Ἐῖαϊ, “12οἷ. δ᾽ ἃ; Ῥϑιβ, 1. 22. ὃ; 5080). δᾶ 
Ατϊδίορῃ. Οἰὐζομας, τ44 ; ἀτοίθ, .Φ. Ο. νἱ. τ67 [0]]. 

1 886 Ἡετχοᾶ, 1, 65: 
ἥκεις, ὦ ΔΛυκόοργε, ἐμὸν ποτὶ πίονα νηόν, 
Ζηνὶ φίλος καὶ πᾶσιν ᾿Ολύμπια δώματ᾽ ἔχουσι. 
διζῶ ἢ σε θεὸν μαντεύσομαι ἢ ἄνθρωπον. 
ἀλλ᾽ ἔτι καὶ μᾶλλον θεὸν ἔλπομαι, ὦ ΔΛυκόοργε. 

Γῇ, Ρῖαῖ, 2)γε. καὶ ((]οπρὮ, 1. 89). 
2 Οὐ, ““ραᾶνϑ πᾶάστηρηΐ Ῥεϊογεβαηᾷ [Πδὲ 1 ἔδυ θχοθ θά." 
δ. Τῆι, “Ποῖ ἄο γοιὰ Κηονν,᾽ δηά 50 [Ὠγουρθοαί. 
4 (ΓΕ, ΡΙαῖ. ῥάαεά. 66 ς. 
5. Οἵ, “50 δἰϊειῃρετῖεα δηᾷ δάϊπϑίεα. ὙΠ6 Ρηχαβ βανοῦγδ οἱ ““ογηῖς 

Ώθοῦν. 
6 ΟΥ, ““Ῥγβϑθῃΐϊ πο ἰξετηρίβδίίζοῃ ἴο ἰτα᾿ ἡ ; [{{,| “τι 6 βίδαῃαᾶβ ἰῇ 20 ἔασίῃο Σ 

ὨδΕΩ͂ οὗ ψῇδί Ὀθ]οηρΡΒ ἴο Ὧϊ5 ὨΘΙΡΏΡοιυτἝ, Ὁ 
7 τὰ λεγόμενα, “186 τηθϑηϊηρ' οὗ ψψογάβ δηᾶ [ῃ6 ἔοτοθ οὗ διριυτηθηΐ, " 
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οἸΖοης ΨΏΟ τα νιγίμα [ΠΕ6ῚΓ ρυτγθιμΐ, δηα ΤΏΔΩΥ 50 ΓΔΉΡΘΙΒ 
4150, σῇοοββ ΤῊ 50 ΙΕ ἴῃ ρῥγείθσεμος τὸ {μδΐ οἵ οἴμεῖβ᾽ 
Απᾶ ον δἵα ψα ἴο ὄἼχρίδιῃ [μ6 ἰδού {παΐ {ποπυρῇ 411 Κηον ψ6]] 
ΘΩΟΌΡΏ ἰῃ8ῖ. 1 δηλ ΜΏΟΙΥ ἀπα]6 ἴο ΓΕΡΑΥ [Πδτὰ [ἢ ΠΊΟΠΘΥ, 50 
ΤΩΘΗΥ͂ ΔΙῈ ΘΑΡΘΥ ἴο ρίδβδεηΐ τὴ6 ΜΠ δοῖηα οὶ 2 Απά ψῇδί 
ἄο γοῖι τηβκα οἵ [[15-- 118 ἢῸ ΟἠΘ ἀγξδιηβ οἵ ἀπηηϊηρ Τη6 
ἴογ Ὀθηθῆϊβ οοπίδιτεα, ᾿οβίβ. οὗ ρβορὶθ δοκηοσ)θᾶρε ἀδίβ οἵ 
σταιϊιταάθ ἰο τη γϑεῖ Απά ψῆδίὶ οὗ (15, {μαΐ ἀπτηρ [Π6 5θρθ, ὃ 
Μ116 ΟἴΠΘΙ5. ο 6 ΡοΙγἱηρ ἐμοιηβοῖνεβ 6 1 ᾿νε ἴῃ ΠΟ ργυξαΐεγ 
οἰγαῖῖα [ῃ8ῃ ΏΘη [ῃ6 ΟἷΤΥ νγὰ5 δ {86 μείρῃξ οἵ ΠῈῚ ργοβρεγυ ὃ 
δῃα οὗ {ῃ15, μα ψῇ]6 οἴμοι ριον ἄς {μοιηβαῖνε ΜΠ ἢ 
ἀε!οδοῖο5 5 οὗ [πΠ6 τηδυκεοί δὲ ργδαῖ οοϑί, 16 ἀγα [ῃ6 ἀφ᾽ η.165 
οἵ [86 5οὰ] ποσὰ συεοῦ [ἤδη {Πεῖτβ, ὃ ρτοσυγεά σψιτοὰΐῦ Ἔχρθηβε ἢ 
Τ 1ῃ 411] 1 βᾶγε 5814 αὐουΐ γγϑεὶ ἢῸ οὔα σδῇ σοηνιοῦ τὴς οὗ 
Ἰγίῃρ, 15 1 ποΐ οὐγίοιβ {μα ἴῃ6 ῥγαῖθα 1 ρεῖ ἴτοῖὴ ροάβ δῃηά 
ΠΟΘ 5. }050}γ δατηεα ἢ Αηά γεῖ [ἢ ϑρ1{6 οἵ 411, Μεϊδξαϑ, γου 
Ὑ11 πᾶνε 1 τῃδῖ ὉΥ 50 ἢ ΒΑΌΙ5. 1 σοιταρὶ τἴῃ6 γοπηρ. Υνε 
Κηῆον, 1 ίδμου, δὶ δα σοιταρίηρ ἰπηἤπθῆοθα δῖα ; δηᾷ 
Ῥουαρ5. γοι ὙΠ] [611] τπι5. 1 γοὺὰ ἰκζῃον οἵ Δὴγ οὔ. ῆΟ, πηᾶετ 
ΤΥ ἱπῆπδηοθ, μᾶ5 Ὀθθὴ ομδηρεα ΠῸΠῚ ἃ. ταΠρΡΊΟΙ5. ᾿πΐο 80 
ἸτγοΠρίουβ. τηδῃ ; ὕπο, τοι Ὀείηρ βο ει η6α, ἢὰ5. Ὀξσομ6 
νἹοΙθηΐ ; ποίη Ὀείηρ ἃ τη8η οἵ ἤΠρ41] μαρὶὶ ἢδ5 Ὀξδοοῖηα ἃ 
ΡτΓοάϊρα]) ; ποτα Ὀεϊηρ ἃ πηοάδγαϊα απ] ΚΟΥ ἢὰ5 ὈΘΟΟΠΊΘ ἃ Μ1Π6- 
ὈΓΠΟΌοῚ δηά ἃ ἀταηκατγά ; ἴτομι Ὀφξίηρ ἃ ἰογεῖ οἵ ἢεδ ἢν Ὠοηδϑί 
[01] 5 Ὀδοοπμλδ δἤοιηϊηδίθ, ΟὐἠΎ Ὁπάᾶου τὴ6 (ἢχα]}} οἱ δοίὴβ οἴπεῦ 
ψὶοΚΕἝα ΡὈΙΘαβατζθ. 

ΟΝ Υ, Ὀ]655 ΤΥ 5011],᾿ Ἔχοϊαϊσαβα Μεϊξίαβ, “1 Κηον ἴποβα 

1 ἐκ πάντων. ΟἹ, Το. 1. τ2ο, ὥσπερ καὶ ἐν ἄλλοις ἐκ πάντων προτιμῶνται 
(οἱ ἡγεμόνες), “85 ἴΠ6ὺ (16 465) δῖα ἢγβί 12 μοῃοῦγ, {ΠΕΥῪ βῃοια ΡῈ ἢγϑὶ ἴῃ 
186 Γα]ΒΙτηθηΐ οἵ {ποῦ ἀπί165᾽᾿᾿ (7ονϑι). 

2 ΤΏ οοτηπιδηίδίουβ αποίθ ΓἰΡϑηΐιβ, “2οἷ, ΝΟ]. 111. Ῥ. 30, καὶ διὰ τοῦτο 
ἐκάλει μὲν Ἐϊὐρύλοχος ὁ Χαρίστιος, ἐκάλει δὲ Σκόπας ὁ Ἰζρανώνιος, οὐχ ἥκιστα 
δὲ ὁ Μακεδόνων ἄρχων ᾿Αρχέλαος, δεόμενοι, πέμποντες τοὺς ἄξοντας, ἐπιστέλ- 
λοντες, ὑπισχνούμενοι. (Οἵ. Τῖορ. Τοῦ, 1". 31, Χαρμίδου οἰκέτας αὐτῷ 
διδόντος, ἵν᾽ ἀπ᾽ αὐτῶν προσοδεύοιτο, οὐχ εἵλετο. (ΙΓ, ἐώ. 65, 74. 

9 366 27εἰ, ΤΊ. 11. το (Τύϑῃβ, νοἱ, ἱ. Ρ. 46). 
4 οἰκτείρειν ἑαυτούς. 866 1,. Ὠἰηά, αὖ ἴσο. Ἐὸοτ δῇ ἱποίαεηξ ἴῃ ροϊπί 566 

αῇονςε, 76». 11. νἱῖ, ᾿ 
5. ῬΙαῖ. ΖΦ εῤ. 11]. 404 Ὁ, ““ τεαῇπϑιηθηίβθ οἵ Αἰτῖς σοη βοι Ομ θυ. 
6 ἐκ τῆς ψυχῆς, ῬοΟΒΒΙΌΙΣ ““ὉΌΥ ὃ ὨΘαΙΠΥ ἀρρϑίθ. Οἱ, δγφε. ἵν. 4τ 

(Ὀεῖονν, ρΡ. 321). ΤΠ 58π16 βθῃς πιθηΐ δλ 976 ““πἼξεέμεγιῖδ. 866 Τοεὶ, οἦ. οἕξ. 
Ϊ. 2382; ϑοῆδῃζ, Ρὶαΐ, “120. Ὁ. 88, ὃ 26. ᾿ : 

ῆκο. ἐς 
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ὙΠΟ γοῖι πᾶνε ρειβϑυδαξα ἴο ΟὈΘΥ͂ γουγβο! τϑίμου τπ8ῃ (δῈ 
(Δ Ποῖβ ψο Ὀεραΐ (θη. 1 ; 

“1 δατχημῦ 1{,, ϑοοίδίθϑ γθρ] θα, “1 τς οα86 οὗ φδαποβδίίοη, 
ἴογ ἴῃϑγ κῆπον {μαΐ 1 πᾶνε τηϑᾶβθ τῃ6 πηδίζευ ἃ βίθαν ; δῃᾷᾶ ψ] ἢ 
ΤΕραΙα ἴο ὨΘΑΙ[ἢ ἃ τηϑ ὈΎείουβ ἴο ΟΌΘΥ 15 ἀοοίου ταῖθευ ἰῆδη 
Ὠ15 ρδύδηΐβ ; ἴῃ (0)6 ρΌΠ]ς. Δϑϑε Ὁ]. ἴῃ 6 οἰ Ζεηβ οἵ Αἴμεηβ5, 1 
ΡῬΙΘϑαηθ, ΟΌΘΥ ἴποβα οβα διριπηθηῖβ ΘΧΏΙΟΙΓ (ῃ6 βοπηαᾶθϑί 
Ὑγβαοτα τίου [ἤδη ΤΠΕΘΙΓ Οὐ ταϊδίίοηβ. Αηᾷ 15 1 ποὶ (8 
οδ86 [ῃδἴ, ᾿ῃ γοῦγ οῃοῖςα οὗ ρθῆθίαὶβ, γοι δεῖ γοιτγ ἰδ με δηά 
Ὀτοίμοιβ, δμα, Ὀ]655 τὴ ἢ γου ΟΥ̓ 56ῖνεϑ αϑι6, ΟΥ̓ ΠΟΙ ΡΔΙΊΒΟΙ 
ΜΠ μοθ6 τ Βοῖὰ γοῖ ὈδΙΙθνα τὸ Ὅς (6 ψιβαϑῦ δας ΠΟΥ 165. Οἡ 
ΤΟΙ ΑΥΥ τηδίζοτϑ ἢ ἢ 

“ΦἼΝο ἀουδί, ϑοογαίθβ,᾽" τορι θα Μεϊδίπβ, “ θεοδυβε 1 15 εχ- 

Ὀβαϊθηΐ Δηα σβ[ΟΙΏΘΙΥ 50 ἴο 4Ἃο.᾽ 
“Ὑ76]] [Π6η,᾽ τε]οϊηεα ϑοογαίθθ, “ ἄοεϑ 1 οί δίσκα ὄνβῃ 

γοι, Μεοϊξδίπι5, ἂ5 ψοημάργα! ἰπαῦ τη 411] ΟΥΑΙ ΔΙ σοΠοοτη5. [ἢς 

Ὀεϑὺ ρξορὶα βϑῃου]α ονίδϊη, 1 ἄο οί 880 ΟὨΪΥ δὴ δαι8] β5Ώδυο, 
Ὀὰς 8ῃ Ἔχοϊαβῖνε ρῥγείογξησε  Ὀαΐ ἴῃ ΤΩΥ̓ Ο856, 5Π]ΡῚΥ Ὀδοθιι56 
1 δηλ 5ε]θοίθα ὈΥ οσθγίδίη ῬΡΘΟρΡ ΘῈ δ5 δὴ δάξερί [ἢ τεβρεοί οἵ [ῃ8 
ϑτραίοδί γοαθαζα ΤΏ6 ῬΟΒ5688 -- Εἀποδίίοη, 1 δὴ Οἡ [ἰδαῖ 
ἀσσοπηΐ ἴο Ὀ6 ρτοβϑοιίθα ὈΥ γοιι, 5ἰτ, οἡ [ῃ6 σδριίαὶ οἤδτρο ἢ 

Μποῆ τοῦθ ἰθδῃ [ἢ15, 1 βίδῃαβ ἴοὸ τϑάϑοη, ὅγὰ5 Ὁ͵ΙρΘα, 
ΒΕΙΠΕΓ Ὁν ὨΙτη56 11 οὐ ὈΥ τῃ6 [πΠεηᾶς. ψῆο δαγνοοαίθα ἢ]5 
οδα56.52 Βαυΐ Υ οὈ]θοὶ μα5 ποῖ Ὅθθ ἴο τηξηΐϊοη ναυσί ῃίηρ 
[παΐ ᾶἴοβϑε οἷ οἵ (Π6 5βι1{. Τί ϑιιίθοοβ πα ἴο αν ϑῆονψῃ οὐ 
[ῃ6 οὔβ μαηά {μδ΄ ϑοοιαίθϑ, Ὀεγοηᾷᾶ δνεγγίῃιηρ, ἀσϑιγεα ἠοῖ ἴο 
ἀἸΒΡΙΑΥ ἱπιρί εν ἴο ἤθανθη," δηα 1] 5166 ἴο τηθῃ ; δηα οἡ [Π68 
οἴου, [δὲ θόρε τομὰ ἀθδίῃ γνγὰ5 Ποῖ ἃ [Ὠ]ηρ, 1ῃ Ὧ15 ΟΡΙΠΙΟΏ, ἴο 

Ρὲ οἰαιμουτρά ἴοσ ᾿πηροτίιηδίοὶ]υ----οἡ {Π6 σοηίταγυ, ἢ6 Ὀα]θνϑά 
[μαΐ ἰῃῆ6 ἔτηθ νγὰ8 Δγεδαν σοιηθ ἴοὺυ Πἰπὶ ἴο 616. Τῆδί θοῇ 
νγαϑ [06 σοποπϑιοη ἴο ΜΏΙΟΩ Π6 δα σοπλθ γγὰ5 π8Δα6 5111] τότε 

δνιάδης ἰαῖου θη [Π6 οαθ6 βαά Ῥεεῃ ἀξοιαξα ἀραϊηδί Ὠ]η1. 
Τὴ τῃς6 ἢιβδὺ ρίασεβ, θη οδἱ θα ἸΡΟΩ ἴο ϑιυρραδὶ ἃ σοσθηΐοι- 
ΡΘηδ νυ,’ μα ψου]α ΠΘΙΓΠΘῚ ἄο 50 ὉΠ 561 ΠΟΥ 58|Ώ6 7 15 ΠΙΘΩα5 ἴο 

1 ΟΕ “ει. 1. 11. 49. 
2 συναγορεύειν, Τ,. ἀπ 5. οὗ, Το, νἱ, 6, ΄ ΡαΓβαηβ,᾽ ν1]1. 84, ““ ΡΙεδαθα 

186 οαβ8 οἵ᾽᾿᾿ (7οννεί). 
8. Οχ, ““1δ1ἃ {6 στβαίδϑι βίγεθϑ ου οί Ῥϑίηρ σἜΠΙ οἵ πη ρ] Εν ᾿; ““ αἰἰδορϑά 

{μ6 ρτεαῖΐθϑδί ἱτπηρογίδηῃςε ἴο 1ῃ6 ἔδοϊ ἰμαΐ Β6 νγὰὰ5 ΠΈνεὺ σ᾿ ΠΥ οἵἉ ἱπηρίείν. 
4. ὑποτιμᾶσθαι. ὅ66 1,. ὨΙηά, οἵ, (ἷο. Ογαΐ. ἱ. 54; 188 ἰξομηΐοαιὶ νγογα 15 
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ἄο 50 ἴοσ Βίῃῃ, θαΐ γεηΐ 50 [87 85 ἴο 580 {πδΐ ἴο ρίόροβα ἃ σοπηΐου- 
ΡΘΠδΙν νγὰθ {Κ6 ἃ σοῃίθϑϑίοη οἱ οι]. Αηᾶ δἰἴογναγάβ, ἤθη 
Π15 σοΟΙΏΡΔΏΙΟΙ5 ΜΙΒΗΘα ἴο 5ἴε] ῃίτη ουΐ οὗ ργίβοῃ, μῈ νου]ά ποῖ 
[οΠ]]ονΥ {Π61γ Ἰοδά, Ὀπὺ ψου]α σθοῖῃ ἴο ἢδνα ἰτραϊβα [πς ἰἄθα ἃ5 ἃ 
165ῖ, ΌΥ δϑκίῃρ “μηῃδίπου ἴπῸΥ Βαρρεηβα ἴο Κηοῦ οἱ 5016 
ΡὈίαοα ουἰδια4θ Αἰτσα μετα ἀδαίῃ μα Του ἄθη ἴο βοΐ [οοί ἢ ἢ 

νΏΘη [86 {π|4] ἄγον ἰο δὴ δηά, Ὑὸ δῖδ ἰο]ά, (6 τηδϑίου 
5814: 32 “5115, {ῇοϑα ψγποὸ ἰπϑίτιοίεα τῃ6 ψίζλθϑϑδεθ ἐπδὲ [Π6Ὺ 
οπρῇῃΐ ἴο ρϑιατα ἐπειηβεῖνεθ δηα ὈΘΔΓ [8156 655 ἀρϑίηϑί Τη6, 
ΑἸΚῈ ἢ ἴμοβα σο [ἰΙδἰβῃεα ἴο {610 1ηϑίγαοοη, τηϑὲ 6 
ΟΟΏΒΟΙΟΙ5 ἴο [ῃριηβοῖνεβ οἵ ἃ ἄθαρ πηρίεῖν δηᾶ [ἰη]π56166.8 
Βυΐ ἴον ταυϑεῖῖ, τ μαΐ τβαβθοῃ. γα 1 δ ἰὰᾷ6 φργθϑθης {πῆὸ (ο 
ἢοΙ]ά τὴν ἢξδά 1655 ΒΡ ἰθδῃ 1 ἀ1α Ὀείογα βεμίθηςθ νγὰβ ραβϑθά 
ἀρϑίηϑί τη6, 1 1 πᾶνε ποῖ Ῥεξη οοην!οθα οὗ μβαγίηρ ἄοῃε ΔΩΥ͂ 
οἵ [ποβ6 1ῃ]ηρ5 ψῃδυθοῖ ΤΩΥ ΔΟσΊ 5615 δοοιθθα τὴ Ὁ Τί 85 ποὶ 
Ὀθθη ρτονεᾶ δρϑίηδί τὴ ἰμδΐ 1 ἢανα βου βοεα ἰοὸ πονεὶ 
αἸν 1165 1 ρίαοα οἵ Ζβϑαβ δηα Ἡξτα δηά [ῃ6 σοάϑβ ΠΟ [ὈΓΠῚ 
{ΠΕ 1 σοηραηγ. [ὃ αν ποῖ ἴδίκθῃ οδίῃῇ ὈΥ δΔὴΥ οἴμει ροάσ, 
ΠΟΙ ὨΔΙΠΘα [ΘΓ ὨΔΠΊΘ. 

““Απά ἤθη (ἢ γοπηρ---ο σου] 1 οοτταρίὶ ἰμοῖβ ΌῪ 
ΔΙ δι] ηρ [ΠΘ τὰ ἴο τη] 655 δηα ἔπαρα!γ " οίησα τοί “Ἔνθ 
ΤΩΥ͂ ΘΟσΌΒοΥβ ἘΠΘΠβονο 5. Δ]]Ίθρα ἀρϑίηδί τὴ6 παῖ 1 ἢᾶνε οοιη- 
ταΙϊἰεα δὴν οἵ ἴμοβε ἀδβεάϑ 6 οἵ ψ ΒΟ ἀθδίῃ 15 ἴῃς ρεηδ νυ, 5 Οἢ 
δι5 ΤΟΌΒΘΥΥ οὗ ἰθιηρ165,5 Ὀγεακίηρ ᾿ηΐο Ποῖι565, 561Π1πρ ἔγεθίηθη 
Ιηἴο 5]υϑυυ, οὐ Ὀείσζαγαὶ οἵ [6 5ἴαϊε : 50 [πὲ 1 τημϑδῦ 5111 δϑὶζ 
ΤΩΥ56 1 Ιη ψοπαδισηθηΐ ΠΟΥ͂ 1 ἢδ5 θΕθη ρτονεα τὸ γοιῖ ἰπδὲ 1 
ἢανε ἄοηῃθ.ἃ ἀξεα νψοσυίῆυ οἵ ἀβδαίῃ. Νοὺ γεί ρδίῃ Ὀδοδιβε 1 
Ἃ16 ᾿Ἰηηοσθητν 15 [δὲ ἃ τεαϑοη ΜὮΥ 1 5ῃοια ἸΟΥΘΥ ΤΩΥ ογρϑί, ἴῸΓ 
[Βὲ 15 ἃ ὈΪοῖ ποῖ Ἰροὴ τὴ8 πὶ ρου [ἤο58 ΤΟ σοπῃαειηηθα τη6. 

“ ῸΓ τη6, 1 βηῃᾷᾶ ἃ οογίαϊῃ σοηβο δία τὼ [ἢ6 οαθ6 οἵ 
Ῥαϊαιηθᾶθο,, σνῆοθε εηα ψὰθ ἤοΐ ὉΏΠΙΚΘ ΤΥ οἾπ; ΜὺΟ 

ἀντιτιμᾶσθαι. ΚΟ, Ῥίαι, 412οἷ. 36 Ὁ; Τίορ. Τιδουί, ἢ, 41:1. Τῶθ66 δυιῃουι 65 
1611 4 αἰβίδυθῃηΐ βίοσυ. ΔΜῺΥ ϑθου]ᾶ ῃθ88 βίογίββ, 1 {γτὰθ, δὲ5. ὅὸ ἄοιθὲ ἰῃ 6 Ὺ 
γγΈγΘ, Ὀ6 οπλἰεα ἢ 1. σῇ Ρίαϊ. Ογὲέξ, 44 8. 

2 εἰπεῖν αὐτόν [αὐτός (9)], 2. 6. “" Δοοοτγάϊηρ' ἰο ἘΘΙΤΊΟΡΈΠ65. " 
8. ΟΥ, ““τηυδί ἤδνθ ἃ Ὦθανυ ἰοδᾶ οὐ {ῃϑὶγ τηϊηβ ἴῃ {86 οοηῃβοϊουβηθϑς οὗ 

μοῖρ ἱταρὶθῖν δηᾷ ἰπ]αβεῖςθ, " , 4 (ἢ, ει. 1. 11. 62 (αῇονβ, ρ. 20). 
ὅ 366 ΡΙαί. “6. 111. 413 Α. 
δ. ΟΓ, 27εηι. ἸΝ΄. νἱϊϊ. ο, το (αθονβ, Ρ. 181); ἐδ. ΤΝ΄. 11, 3. 566 ΡῬΙαΐϊ. 2 2. ν. 

476 Ὁ, ἕξομέν τι παραμυθεῖσθαι αὐτόν ; ἀιὰ κηέέγρ, ἴ. ττι ὙΠ6 βίοσυ οὗ 
Ῥαδϊδιηθᾶδϑ 15 ἰοἹα Ὁν Ονἱ]ά, “Κ4εξ, χιϊῖ. κ5. 
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5111 δυθῃ ἰο- αν [αγηῖϊθῆθθ ἃ ἴα ποῦϊθυ {πεῖης οἵ ϑοηρ ἰῃδη 
Οαγϑθεαβ Ο ὉΠ]ΒΌΥ 516 Ὠΐτῃ ; δηα 1 Κηον μαι [ΕΒ ΕΠ ΠΟΥ. 
ὙΠ] Ὀ6 ῬοΙηα ἴο ΠΊ6 4850 ὈΥ {ἰπ16 Γαΐατα δηά {ἰπ|6 ραβί {π8} 1 
ΘΎΕΙ ΜΙοηρΘα δηοίῃευ αἱ ΔΩ {{Π6 ΟΥ̓ ἜΥΕΙ τηϑ8 8. ΜΟΙΒ6 
τη οἵ Ὠἰπι,, Ὀπΐ ἐνεῦ ἰτἰδα ἴο Ὀβηξῆξς θοθε ψῆο ριδοίβεά 
(ἰδοιβϑίοη ΜΠ τη6, ἰεδορίηρ {μ6 πὶ ρταίπ ΟἸ5] 7 ΕΥ̓ΘῪ σοοά 
ΓΠΙΠρ' 1Ώ ΤΩΥ͂ ΡονγΟΥ. 

Ἡδνιηρ 50 5814 ἢ6 ἰπτηρα Δηα ψεηΐ ἴῃ ἃ. ΤὩΔΏΠΘΥΓ Π6|16 ἢ 
σοηίογμν 2 ΜΠ {Π6 ψογάβ ψῃ]οἢ ἢς Πδά 5ροόοκθη----50 Ὀτρῃΐ 8η 
ΔΓ ὙὙᾺ5 ἀἸΒΟΘΓΏΙ]6. ΔΠ1|κ6 ἴῃ ἴῃ6 ρδμος οὐ ἢ15 Ἔγϑ, 815 ρϑϑίασε, 
Δα 15 βἴθρ. 

Αμαᾶ ψῇρηῃ ἢς ρεχοεινεα ποθ ψῆοὸ [οἸονεα Ὁγ δ15 5146 
1η. ἰξαῖ5, “ναι 15 (ἢ15 Ὁ" ΠῈ αϑιεα. ““;}ὮΥ Ἂο γοῖι ψεερ 
ὨοΥ 8 Το γοὰ Ποῖ ΚΩΟΝ ἴμδὶ ἴὼσ ΤΔΩΥ ἃ ἰοῃρ ἄδν, Ἔνθ 
51106. 1 ψὰϑ Ὀογη, ϑϑηΐθησα οἵ ἄδαίῃ ψ͵ὰβ ραϑϑθα προ τη6 ὉΥ 
παῖ 1 50 6 1 ρεη βῆ ργειηδίμπγεϊν Μ 16 ἴῃ6 4ς οἵ 
165. Ὀ]οβϑίηρβ ἤονϑ ἴτε δῃηᾶ [πϑδί, σθυίδιηνγ 1 δηά τὴν ΜΕ]]- 
ὙΊ5Π6 5. 5ῃΠου αὶ [66] ραϊπθά ; πὶ 1 1 Ῥὲ ἰδὲ 1 δίχα. Ὀπηρίησ 
ΤΩΥ [πἰ6 ἴο ἃ οἷοβα οἡ ἰῃς δγε οὗ ἰτοιῦῖθβ, ἔου τὴν ρατί 1 (δϊηκ 
γοῦ Οπρῆΐ 41] οἵ γοι ἴο ἰαζα ἢδαῖΐ οἵ σιδοξε δηῃηᾷά το]οῖοα ἰἢ ΤῊ 
φσοοα [οτίπηβ.᾽ 

ΝοΥ ἴμεγ8 γγὰβ8 ργθβϑεηΐ ἃ σοί ΔΡο]]οάοσχιβ, ῃηο γα 5 δῇ 
Θης μβιαδίς. ἰόν οἵ [π6 τηδβίου, Ὀαΐ ἴοσ ἴμ6 τοϑὶ ἃ βἰτηρίθ- 
τηϊηἀθα δὴ. ΗΕδ οχοϊδιηξα νευ Ιπποσθηῦγ, “Βαϊ [Π6 
Ὠαγαθϑὶ [Πϊηρ οὗ 81] ἴο Ῥδδὺ, ϑοογαΐθβ, 15 ἴο 5866 γοῖὶ ρᾷΐ ἴο 
ἄδδίῃ πη]αϑιγ.᾽ ὅ 

ὙνΒεσθαροη δοοίϑίθθ, τ 15. βϑια, σϑηίν οἰγοκεά 6 γουηρ 

1 (σῇ ΡΙαί, “2οἱ. 25 Ὁ, ,πότερον ἐμὲ εἰσάγεις δεῦρο ὡς διαφθείροντα τοὺς 
νέους καὶ πονηροτέρους ποιοῦντα ἕκοντα ἢ ἄκοντα ; 

3 ὁμολογουμένως. ἘῸΓ (Π6 56 οὔ (Π68 νογᾷά 1,. 114. οὗ Τῖορ. Τιαοεί, νι]. 87, 
διόπερ πρῶτος ὁ Ζήνων ἐν τῷ περὶ ἀνθρώπου φύσεως τέλος εἶπε τὸ ὁμολογου- 
μένως τῇ φύσει ζῆν ((Ἰςεῖο 5 παΐξμζα φοηυεηἼοηθ 7 τἦνό7γε, Τ,.., ἀθᾶ 5.); 
ΜΏΘΓΘα5 ἴῃ τορυΐϊαῦ Αἰίΐο 88. 15 αἰ ογεηὶ. Οἵ, Ῥεΐονν, Ρ. δοσ (Όδε. ἱ. στὴ, καὶ 
ὁμολογουμένως γε ὁ λόγος ἡμῖν χωρεῖ--- εορμιοορίαγεα γαζέορσ. ““ Οὐ ὐριπιθηΐ 
τη 5 ΟἹ 811-[ΟὐὙ5,᾿ ΡΙαῖ, ϑγφηι. 186 Β, τὸ νοσοῦν ὁμολογουμένως ἕτερόν τε καὶ 
ἀνόμοιόν ἐστι, τεξ ἐγ,ι267) ογη7165 φογιυοιΐξ, 

8 ἐἰ ΨΧῊΥ ΡῥΥΘΟΙ 56. πον Ρ᾿᾽ 
1. ΟΥ 2ένι. 111. ΧΙ, 17 (αθονα, ρ. 122) ; ΡΙαί, Οαΐο γερ. 46. ((Ἰ]ουΡΉ, ἱν, 

417). ὅ8εβ (οβεῖ, ὥγος. Χθρ. 5.}.; οἵ, ῬΙαΐῖ, ϑγηεβ. 173; Ῥῤαεά, 54. Α, 117 
Ὁ; Αειίδη, ΨΚ. 1,7. 1. τ, Ἡδκρεσς. Φεζῥά. αρ. Δίμβη. χὶ. 5ο7. 

5. Τλῖορ. Τϑογί. 1, σ,. 35, δϑοῦῖρθς [ῃ6 ΤΕΠΊΘΥς ἰο ΧΘΏΓΠΙΡΡΘ, ΕΝ 50 Κ 8]. 
Μᾶχ. 7. 2, Ἐχί. 1. 

ψΟΙ,. 111---ξἰ]} Ο 
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ΤηΔ 5 Ὠθδά : “οι ἃ γοῖ αν Ὀθθη Ὀεαίίεσ ρ]θαβθά, ΤΥ αθαΥ 
ΟὯΘ, ἴο 566 τὴ6 ρῃΐ ἴο ἄξδδαίῃ ἴοσ βϑοιὴβ 75 τϑαβοῇ γί ευ [ἤδη 
ἘΠ᾿ ΒΕ ἢ δηα ἃ5 6 5ΡΟΚα ἢδ 51:11 4 ἰοηα ον. 

1 15. αἶθο 5814 παῖ, βϑείηρ Αηγίιβ 2 ρ885 ὈΥ, ϑοογζδαίεϑ 
ΤΟΊ ΔΙ ΚΕ : “ΟΝ ῥτοπα!ν [86 ργδαῖ τηδῃ βίθρϑ ; δ6 [8 ]1ηἴκ5, ὯῸ 
ἀουρί, 6 Βᾶ5 ρεγξοιτηθα βοΐὴβ ρυθᾶϊζ δῃᾷ ποῦ] ἀθθα ἴῃ 
Ρυϊηρ τη6 ἴο ἀξαίῃ, δῃηᾷ 4]1 Ὀδοδῖιθθ, βϑείηρ πὸ ἀδεηρξά 
ὙΟΙΓΩΥ οὗ ἴμ6 Ὠρῃθοὶ Ποηοῦγα. ΟΥ̓ [86 5ἰαίθ, 1 το] 4 Ὠϊτὰ 1ἰ ἢ] 
Ὀδοδιηθ Ὦ1ΠηῚ ἴο Ὀτηρ ΠΡ 15 50η 1 ἃ ἰδῃ-γαγα. 5 ὙνΒδΐ ἃ βϑοδίηρ 
[86 [6]]ονὺ 15} 6 ἀρρθαῖβ ποῖ ἰο Κποῦ {μαΐ οἵ τιι5 ὕχο ψὨΙΟἢ- 
ΘΥΕΓ 85 δοῃιθονοα ψῆδί 15 θδϑὶ δῃηα ποΟΌΪθϑί [οσ 411 Γαΐαγα ΠΠΠλ6 
15 1Π6 τῶ] νἱοΐοσῦ ἴῇὼ [15 δι, ΥὙΥ611! με11} Ὠ6 δάαβθά, 
“ ἩοχηοΥ ἔξ Πὰ5 Δϑου θεά ἴο βοῖῃξ δ {δε ροϊηξΐ οἵ ἀδδίῃ ἃ ῬΡΟΎΤΟΥ 
οἵ ἰογεοδϑίίηρ [Πηρθ ἴο 6, δῃᾷ 1 ἴοο δὰ τηϊπαβδα ἴο πἰίεγ 
8. ῬΙΌΡΒΘΟΥ. ΟἾΟΒ, ογ δ ὑτιθῖ β5ρᾶςβ, 1 δϑϑοοϊαίβα σῇ ἰῃ8 
50ὴη οἵ Αηγίι5, δηα ἢδ6 ϑεϑηηθδά ἴο τὴη6 ποῖ ᾿ἰδοκίηρ 1ὴ βίγθηρίῃ 
οἵ 508}; δηά ψῇῆδί 1 980ὺ 15, ἢ8 Ψ11 οί δάπεγα ἰοῃρ ίο {Π6 
514 15 ΘΙ] ουτηθηΐ ἡ ὨΙΟἢ ἢ15 δ 6. μδ5 ργθραγεά ἴοσ δϊπη, Ὀαΐ," 
ἴῃ ἴῃ6. δῦββϑῃοα οἵ ΔηΥ θαγηθϑί [Π6ηα δηα ρυδτγάϊαῃ, ἢ6 15. {|κῈ 
ἴο Ὀβ δα ἰπΐο βοπὴῆβ θᾶ86 ραβϑίοῃ ἃηά ρὸ ἴο ρτϑαΐ ἰθβηρίῃβ ἴῃ 
ἀεδρτανιίγ.᾽ 

ΓΘ ΡῬτόορἤξοΥ ρῥγονεά τι6. 76 γοπηρ' τηδη [6]] ἃ ν]Ἱοί] τὴ 
ἴο ἰῃς ρΡΙδαβιτθθ οὗ ψ1Πη6 ; ηἰρῃί δηα ααΥ ἢ6 ἤθυϑῦ σραβοα ἀΠη]ς- 
1ησ, 8η64 δἰ ἰαϑί Ὀθοδηθ ἃ τῇδ ροοα-οΥ- οί ηρ, σου ]655 
ΑἸἸΚς ἴο ὨΪ5 οἰἴγ, Ὠ15 ἸΘη 5, απα Ὠἰγηθε,. Α5 ἴο Δηγίαβ, σνθῃ 

1 566 Ῥίαϊι. Φλαφᾶ,. 89 Β, ΏοΓῈ ἃ βἰταῖαι δοίΐομ 15 δἰ θαϊεα ἴο ϑοογαῖεβ 
ἴῃ [ῃ8 οαϑ886 οἵ Ῥῃαβᾶο (ῃϊ5. Ῥεϊονεά ἀϊ5ο 016). “δ οἰγοκβᾶ τὴν ᾿εδᾶ αδμπᾶ 
ῬΓΘσσϑα [88 ᾿δὶγ ΡΟῺ ΤΥ ἩθοΪς---- δα 8 γγ8 0 οἵ ρ᾽αυίηρ ἢ τὴν Ὠαὶγ; δηᾶ 
θη Β8 56]6 : “Το-τηοστον, Ῥμαθάᾶο, Τ ΘΌΡΡοβα ἐμαΐ {8656 ἴδ Ἰοοῖζα οὗ γουτβ 
Ψ1Π 6 βανογθά,'᾿"᾿ 

2. ὅοη οὗ Απίβειηΐίοη. 866 Ῥὶαδί, 2422. οο Β, αἱροῦνται γοῦν αὐτὸν ἐπὶ τὰς 
μεγίστας ἀρχάς, ῬΙαΐ. «12. 4; 1ᾶ. Οογίοί. τ; Ατἱδίοί. “128. οῖ, 27, 2:, 76 
τὸ δεκάζειν ; 34, 23. ΑΔ »ποάεζαΐξε ΟἸΙΡΆΤΟῊ ; οἵ, Χρη, ΖΙε, ΤΙ. 111. 42, 44; 
5080], (οά. ΟἸΑγκίδηὶ δά ῬΙαΐ. “12οἷ, τ8 Β δρ. 1,. Ὠϊηᾶ, σα ἤθε. ; οἴ. Ὁϊοά. 
ΧΙ, 64. ᾿ 8. ΟΕ ΡΙαΐ. “4201. 25 Ἐ. 

1 ,, Ῥαίτοοϊαβ ἀγίηρ ργεάϊοϊβ [μ6 ἄθαίῃ οἵ Ἡδοΐοῦ ψῇο μ8ά 518 Ὠἴτη, Ζ12 
ΧΥΪ, ὅ5τ [0]].; δῃᾷ Ἡδοίουῦ (αὶ οἵ ΔΟΏ]]165, 72 χχὶϊ. 358 [0], (ΟΕ, Οἷς, ἐς Τὲν. 
1, 30. Ρ]αΐο, “4201, 39 Ο, τηϑε5 βοογαίββ Ἐπ δἀαγθϑθς Ηἷ5 πάρες: τὸ δὲ δὴ 
μετὰ τοῦτο ἐπιθυμῶ ὑμῖν χρησμῳδῆσαι, ὦ καταψηφισάμενοί μου" καὶ γάρ 
εἰμι ἤδη ἐνταῦθα, ἐν ᾧ μάλιστ᾽ ἄνθρωποι χρησμῳδοῦσιν, ὅταν μέλλωσιν ἀποθα- 
γνεῖσθαι. ““Απά πον, Ο τθη ΜΏΟ ἢᾶγνε σοπαριηηδα τὰθ, 1 νοι] [αἰ ῬΙΟΡΏΘΘΥ 

ἴο γοῖι, ἴογ 1 δπὶ ἀροαΐ ἴο 416, δηᾶ {παῖ 15 [8 ΠοὰΓ αἵ ψψῃϊοἢ 811 ταθη τα οἰ εα 
ΜΙ ργορῃβίίο ροόνοσ ᾿᾿ ([ ονγεῖι). 
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τπουρἢ [Π6 ρύᾶνα ἢδ5 οἱοβθᾶ προῇ ὨΪΠΊ, ἢ15 6] ταραςϑίοη 581] 
φαγνίνοα Βίπι, ἀπ6 411 ἴο 815 5οπβ. 856. ὈΠηρίηρ- Πρ δηα 15 
ον ψγαηΐ οὗ Ὠπτηϑη [θα ]ηρ, 

Θοοζαῖθα 4, 1 15. ἴτπι6, ΌΥ 815 5! απ δίίοῃ ἄταν ἀονῇ - 
ὉΡΟῚ τὰ [ῃ6 ΕΔΙΟΌΒΥ οἵ [Π6 σουτί δηα σαιιθθα 15 7π6ρ65 81] 
[86 τοῖα ἰο τϑοοᾷ {με νοΐθϑ δρϑίηϑί πη. υξί δνβῇ 850 
1 Ἰοοῖ προῇ δε ἰοὶ οἵ ἀθϑηγ ΜΙ] οὮ ἢ6 οὈίδΙηθα 845 ῥσον!- 
ἀδηθ41,1 ομδηοίηρ 85 ἢ6 αἰ ἀροὴ [ῃ6 φαϑιθϑὺ δηηϊαβὶ [ἢ 8 
ΤΊΔΏΥ 50ᾶρ65 οἵ ἄξαϊῃ,} δῃᾷ εβοδρίηρ δ5. Ὧθ ἀιά ἰτῇ8 οἠβ 
ΘΊΪΘΥΟΙΙ5. ρου! οὗ αχἰϑίθηοθ Απάᾶ ψῆηδί ἃ β)οσϊοιι5 σμδησΕ, 
ΠΊοΙθουοῖ, ἢ6 Βαά ἴο αἴἰβρίαν {π6 [1] δἰγτεηρίῃ οἵ Ὧϊ5. 501], 
ἴοῦ ΜΆΘΩ οὔποθ Ὧθ δά ἀβθοιαθά ἰμαΐ ἄξαϊῃ μὰ ᾿είζου. ἴου 
πὰ ἰμδη 116, 150 δ ἴὼ ἴῃῆ6 οἱά ἄδγϑ 8 ἢδᾷ ἤθνοὺ ΠΔΙΒΏΪΥ 
ΟΡΡοββά Βἰτηβοεῖ το ἰῃ6 ροοά [Ὠίηρβ οὗ [18 τηοϊόβεΐυ," 580 Ἔνεῇ 
ἴῃ. ες οἵ ἄξαίῃ με βῃονεαά πὸ τοῦς οἵ γεακηθϑθ, ας ἢ 
σαι υ ε]οομηθα ἀφαι μ᾽ 5 ελρτασς, δηα ἀἸβομαιρϑά 11{6᾿5 ἀθὈϊ. 

ἘῸΓ του 561 ᾿ηἀθεά, 85 1 Ιὰγ ἴο τηϊηά [ῃ6 ψίβάοιῃ οἵ [Π6 τῆδῇ 
Δα ἢῖ5 ΠΟΡΙΠγ, 1 οδῃ ὨρΘΙΠοΥ [οτροῦ ὨΪΠ ΠΟΥ, ΤΕ ὈῈ ΠΡ 
Πη), ἔουθαν ἴο ρῥταῖθα ἔθ. Βαΐ 1ξ δὴν οἵ ῇοϑθ ὴο τη 6 
νισίας {πεῖν ρατϊθαις μανα ανεῦ ταοῦ ἃ τιοτα ΠοΙρία! πθημα πμδη 
Θοογαίθϑ, 1 ΓΘ ΠοΥ 5 Οἢ δὴ ΟἿΘ ΤΩ σΟΠρΥΔ Δ ΟΠ 5. ἃ5. ἃ Ποῖ 
ΘΑ ]6 τηϑῇ. 

1 Τῆι, ““ἄθασ ἰο [ῃ6 σοᾶϑβ᾽ ; “" ὨΙΡΉΪν Γανοαγθα,᾿" 
3 Οἱ, ἥοῃ. Οὔ. κχὶϊ. 341, πάντες μὲν στυγεροὶ θάνατοι δειλοῖσι βροτοῖσιν. 
8. προσάντης, 1.6. ““Ὧ6 ἔπορα ἀθαῖῃ Ὀο]αϊν αδ5 μ6 μαᾷ εποουπίεγεα [16 ̓5 

ὈΙοοϑίηρο ὈΪαπάϊγ. “Α5 Πα μαᾶ Ῥεβῆ 20 5ίοϊς ἰο τερπάϊαϊβ 1165 Ὀ]ΘσϑΏΡ5, 
“0 Ὧθ νγὰ58 ἢο οονατ͵γά ἴο,᾽ οἷς, 





ΠΕ ΕΓ(ΟΟΝΟΜΙΘΊ 

Α ΤἈΒΑΤΙΒΕ ΟΝ ΤῊΝ ΒΟΙΈΕΝΟΙΝ ΟΕ ΤῊΝ ἨἩἨΟΌΒΗΕΣ 

ΠΟΙ ΙΝ ΤῊΒ ΒΟᾺΆΜ ΟἿ Α ὈΙΑΙΟαῦΚα 



ΝΤΈΕΈΚΙ ΟΟΤΟΚΒ 

ΞΟΟΒΑΤΕῈΚ οδομα ( ΕΒΙΤΟΒΌΙΤΙϑ 

Αἱ Ομδρίογ ΝἼΪ. ἃ ὑυῖου ἀϊδοιβϑίοη 6] είν ϑοοζαίθα δηα ᾿ϑοῃουηθοῦτι5 15 

ἰἰτοαπορά : Οἡ (88 16 οὗ δ "Ῥοδαῖα] δηα σοοᾶ᾽᾿ τηϑῃ. 

Ιη {π656 ομαρίοιβ (ν]1. -χχὶ.) ϑοογαίθθ 16 γεριθθθηίθα ΌΥ (26 δαΐμου 85 
ταρϑαίϊηρ [οΓ {86 Ῥομεῆΐς οἵ ΟΥοθαϊα5 δῃα [ὴ6 ταδί οογίαϊῃ σον θα 0 5 
ΜΏΙΟΘΗ ἣὯς δα οποα με ψι ἢ ἰῆ6 Ῥϑααῖα! δηα σοοα ᾿ϑομοιηδοῆτβ. οἡ [6 
Θ5ΘΏ 1815. Οὗ δοοῆοσηγ, [{ νγὰ5 δ, Ζ2δ16-ἀ- δε αἰδουβδίοῃ, δῃα ἴῃ [Π6 οΟΥΡΊΏΔ] 
ασδοῖὶς [η6 τουηθυῖκκϑ Οὐ 1Π6 ἴψο ϑρξαίκουβ δὲ ἀδῃηοίεα ὈΥ ϑιαο ρῆστεβεϑ 85 ἔφη 
ὁ ᾿Ισχόμαχος----ἔφην ἐγώ---"" 5614 (86) Ἰϑοποιηθοῆπβ," “5814 Γ᾿ (Θοοζαί68). 
Τὸ 5ξ6νε ἰἢς ταρϑι το οἵ δχργαϑϑίοηβ ἰθαϊουβ ἴῃ ΕΠΡΊΙ5ἢῃ, 1 Πᾶν, ψῃβη- 

᾿ ΘΥΨΕΥ 1ἴ ΒΘΟΙΩΘΩα, Παρ] το ὅο 50, νξηϊαγεα ἰο ἰγτον ραγία οὗ 1ὴ)6 τρογίβα οοῃ- 
νογβαίϊ οη5 ἰπίο ἀγαηηθίῖο [ΟΥΠ, ᾿Πϑου ηρ “75 εἶ." “΄(506.᾽ ἴῃ ἰῃ6 σαϑίουηθγυ ΨΥ 
ἴο ἀροῖρηθίθ [06 βρεδῖκοῦβ,; Ῥαΐ [πμ656, 1 τιπδὶ ΡῈ Ῥοσμ6 ἴΏ τη]Π6, ΔΥΘ ΤΏΘΓΟΙΥ 

ἐε ΘΙ 6 5 1Ἃὁ 106. τοβᾶθσ, ψῇῆο ΨΜ1] ποῖ ἔογρεί ἰμαΐ ϑοογαίθθ 15 (ῆ 6 ὩδΥΤΘΙΟΥ 
τὨτοΌρΡ Οὔ --- ρακί ρ᾽ οἱ Ὠϊτηϑοῖῦ δ5 ““7,᾿ δῃηά οἱ ᾿βοβοιηδοῦιβ 5. “Ἱ"ἀ6,᾽ οὐ ὮΥ 
[15 Ὠ8216.----7 χανε ζαξογ᾽ 5 Δ Νοΐε, αὐάγερδεο 10 ἐδε ᾿ηγρέζοβ, γεααο. 



ΠΕ ΒΟΟΝΟΜΙΘ5Τ': 

1. 1-4 

1.--ῦ ΟΝῸ Ὠρδιαά Ὠηι 2 ἀἸβοῖι55 [ῃ6 ἰορίς οὗ δοοθοιην ὃ Δ[ΟΥ 
τῆς [ο]]ονίηρ τηαθηο. Αἀάγρϑοιηρ που ]π5,} Πα βαιά : ΤῈ]]} 
16, ΟἸΟΡ 15, 15. “Θοοποιην,, Κα [ῃ6 σψογάβ “ τηβαϊοιηα;,᾽ 
“ς ρΑτροηΐτν,) “Ρυ]]Ἰηρ, ““ϑταγιηρ, ““ποία]-πουκίηρ," δηά 
50 ἰοτίῃ, [ῇῆ8 παὴῆβ οὗ δ ραγίουϊασ Κη οἵ Κηονθάρε ΟΥ 
ΘοΙθηοΘ ἢ 

Ογ]ΐ. 85, 1 [Π1ηΚ 50. 
δός. ΑΠα 85, ἴῃ [(Π6 ο8856 οὗ [ῃ6 ατίβ Ἰιῖ Ὡδηχθά, γα οδ 

ϑίαίε [ῃ6 ργόρεῦ ψουῖκ οὐ ιποίίοῃ οὗ βϑοῆ, οδῇ ΟΡ (51Π11141]γ] 
οίαδίθ [Π6 ρΊΌρου ψουΐκ δηα Πιηοιοη οὗ ΘΟΟΠΟΙΩΥ ἢ 

ΟἾΔ, Τῇ ταῦ, 1 ϑῃοι]πα {Ππ1η1κ, Ὀ6. τὴ6 Ὀπβηθ55 οὐ {ῃ6 
ΘΟΟά φδοοπορμηϊδιῦ δὖ ΔΗΥ͂ ταῖθ ἴο τηδῆδρα ὨΪ8. ΟὟ ΠΟΙ56. ΟΥ̓ 
Θϑίαϊα ψε]!. 

δός, ΑΠα ϑιυρροβίηρ δποίθου τη 5 μοῖιβα ἴο Ὀ6 δηἰταβίβα 
ἴο δῖπη, ἢς ψουϊᾶ Ὀς ΔΌ]6, 1 ἢ οῇοβε, ἰο τηδῆβρβ 1ἴ δ5 5111 Π||}ν 

85. Ὧϊ5 ΟὟ, οι] ἢ6 ποῖ ἢ 5ἴηοβ ἃ τῇδῃ ΜΏΟ ἰ5 5.Π||6δα ἴῃ 
ΟΔΥΡΘΏΓΓΥ οΔἢ ὍΟΥΪΚ 8ἃ5. ΜῈ] ου δῃοίῃει ἃ5 [ΟΥ̓ ὨΙΠΊ56]: δηα 
[ῃ15 οὐρῇ το ΡῈ βασϑῖϊν {τὰς οἵ [ῃ8 ρσοοά ξδοοποχηϊϑβί ἢ 

(͵7121. 85, 1 τπτηἰκ 50, ϑοοζαίθϑ. 
δός. ΤΏΘη {πθ γα 15 0 τδαθοὴ ΨΏΥ ἃ ριοποϊθηΐ ἴῃ [ἢ15 δυί, 

δγθῃ 1 δ ἄοεδς. ποῖ ἤᾶρρθῃ ἴο ροϑβ8εθ5 ει οἵ 15. ΟὟ, 

1 ΒΥ ““Θοοῃποηλί δε ΜῈ ΠΟΥ ΘΈΠΟΓΑΙΠΥ πηαογδίδηα “’ ΡΟ] 68] δοοπομηϊβί,᾽" 
Ῥαΐ τῆς 86 οὗ [πΠ6 ψοζά δ5 τϑίευγίηρ ἰο ὠοηφοεΐίο ἐσοροῦην, [6 5 ]εοῖ τχβίίου οὗ 
186 {τοαῖϊδθ, ψου]α ββοῖὴ ἴο Ὀ6 ἸερΊ ]πηδίθ. 

2. «Ηρ τηρϑίογ,᾿᾿ ἘῸΓ {6 τοϊαϊίοη οὗ {15 ψοῦΐ ἰοὸ {πὸ “Μ)εητογαὀ,ἧὝίΖα, 566 

Ττδη5. νοΐ, 1. Ρ,, 1ἷν. ποίθ στ ; ἄαρονβ, [ηϊγοᾶ. Ρ. ΧΙ". 
ὅ Τῆι, 186 τπαπαρθιηθηΐί οὗ ἃ ΠοιβομοΙα δηᾶ εδϑίαϊθ ἡ 566. ΡῬῖαί, 467. 

407 Β; Ατβίοί. Φζζ. Δ]. ν. 6; ὠοΐ. 1. 3. 
1 ϑ86 αβρονϑ, 2,26φ91. 1, 111, 8; Ῥεΐονν, δγνχι. ῬὉ. 292; δῃηᾷ Τη66Χ 95,7.. 
ὅ. Οτ, ““ΠΊΔΠΕΡΘΙ οὗ ἃ μοῖ56 οὐ δϑίαίρ.᾽ 
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5ῃΟΙ]4 ποῖ 6 ρϑιά ἃ βϑίδυυ [Ὸσ τ ηθριηρ ἃ ΠΟΙΙ56, 15} ἃ5. ΠῈ 
τηῖρῃς 6 ρῥϑια ἰοῦ δι] άϊηρ οηα ἢ - 

Ογίζ. Νοπε δἱ 81}: δηά ἃ ἰδῦρα βδίδτυ ἢ6 ψουϊἹά 6 εη6ά 
ἴο ΘδιῺ 1, αἰου ραυίηρ [6 ὩΘΟΘβθΘΙΥ ΘΧΡΘΏΒ565 οἱ [ῃ6 δϑβίδϊα 
Θηἰταβίθα ἴο ἢ, ἢ6. οδῇ οὔξαΐθ ἃ βΥΡΙ 5 δηα ρτγονα [ῃ8 
ῬΙΟΡΘΓΙν. 

δός. ὟὟΝΘΙ1! δηᾶ [ῃ15 ψογά ““ἤοι56," νῇῆδὺ δῖα χὰ ἴο ππάᾶρι- 
βἰδηά Ὁγ 1 [ὴ6. ἀογηιο!]6. ΤΏΘΓΕΙ͂Υ ἢ ΟΥ 816 γᾷ ἴο ᾿ποϊπᾶδ 4]} 
δι ἸΔ ἢ 5. ῬοΟβϑθβϑίοηβ Οὐἰϑθ [Π6 δοίιδ] ἀνε! Π]ηρ-Ό]αοε Ὁ 1 

, ΟΥ12. (ουίδιηϊγ, ἢ ΤΩΥ ΟΡΙΠΙΟΏ δὲ ΔΩΥ͂ ἴϑῖθ, δνθυυ ἐΠἰηρ 
ΜΏΪΟΝ ἃ ᾿δὴ [85 ροῖ, ὄυθῇ ἰῃποῦρῇ Θ0Π16 Ρογοῃ οὗ 1 
ΤΊΔΥ [16 Ἰὴ δηοίπου ρα οἵ [6 σου] ἴτοτη (ῃδὶ 1ῃ ΜΓ ΒΙΟα [εἴς 
1ϊγ65,2 [Οττ5 ρατί οὗ ἢ15 εβϑίδίε. 

δός. “Ηδ5 σοῦ Ὁ Ὀαΐ ἢ6 ΤΔΥῪ πᾶνε ροΐ δῃθιηῖθϑ 
(γ11. 865, 1 ᾶῖὴ δἰται βοῃὴξ Ρξορὶβ ἐρλς βοΐ ἃ δτεαί ΠΊΔΏΥ. 
ΝΥ ΤΒδα 58} ψ)ἷὲ 5640 [ῃδ΄ ἃ Τηδῃ 5. ΘΏΘΠ65 ἔοσΠ ρατΐ οὗ 

ἢΪ5. ῬΡΟΒΒΘΒΒΙΟΏΒ ἢ 
Ογ. Δ σομϊο ποίίοῃ ᾿παεεϑᾶ ! τἢδΐ δοηλθ οἠξ 5ῃοια ὈῈ 

φΟΟΔ ΘΠΟΙΠρΡΏ ἰο δᾶά ἴο ἸΩΥ 5ἰοοῖὶς οἵ δῆθ165, απ [ῃδι 1ῃ 
Δἀα!οη ἣς 5ῃοι]α Ὀ6 ρα ἴοσ 815 Κιπά βϑυύνιςθβ. 

δος. Βεοδίιβθ, γοι Κπον, ΜῈ ἀρτεθά (ῃδὲ ἃ πι8η 8 Θϑίδίε 
νὰ 5 Ἰἀθηίο 8] ΜΠ Ὦ15 ΡΟΒΘΘΘ5ΙΟΏΒ ̓ 

Ογίζ. 85, σου ]ν  [η6 ροοά ρδιΐ οἵ Ὠ15 ῬΡΟΒβΕβΒΙ 08 ; μα 
[68 6Υ1} ρογίοῃ ! πο, 1 [πδηκ γοῦ, ἰΠπδΐ 1 ἀο ἠοῖ 08}} ρατί οὗ ἃ 
ἸΏΔη᾽5. ῬΡΟΒΘΘΘΒΙΟΏ5. 

δός. Α5 1 πηάοχγοίδηα, γοῖ ψου]Ἱά Πἰτ1ὖ [6 ἴοττι ἰο Μηδ 6 
᾿ΤΏΔΥ 68] ἃ. ΤηδΔ᾽5. 56] οΥ δανδῃηίαρθοιβ ΡΟΘΘΘΘ5Ι 0 Ὴ5 ἢ 

ΟἹ. Ῥτεοίβεῖν ; 1 ἢς ἢδ5 {Π1ηρ5 [Πδῇ 1η]πτ6 ἢ, 7 5ῃου]ά 
τοραγα [Π658 ταῖῃευ 845 8 ἰο85 [8 85 θα]. 

δός. Τί [Ο]]ον5 ΔΡΡδΥΘΠΥ {πᾶΐ 1 ἃ τηδῃ ΡΌγΟ 565 ἃ ὨΟΥΘ6 
Δα ἄοεξς ἡοΐ. ΚΠΟΝ ΟΝ ἴο δαηῃάᾶϊθ ἔπη, ας δδοὴ (6 ἢ6 
τοῖα Ὧ6 15. [τον δηα ϑαβίδιηβ 1] 1165, [6 ΠΟΙΒ6 15. ποῖ 
Ραιΐ οὗ ἢ15 θα Ὁ 

Ογίζ, Νοῖ, 1 θα! Δ Ρ1165. 68], σδυξϑίη]ν. 
δός, Απαᾷ ὈΥ [6 58πὶ6 ἴοκδῃ Ἰδαπαᾶ [56] 15. πὸ ΜΘ τὸ 

ἃ Δ ΜὮΏΟ 50 ψΟΥΚΑ 1 [Πδ0 Π15 ΠΑΡ Ὲ ΟἿΪΥ ὈΤηρα ὨΙΤῺ 1055 ἢ" 

1 Τῆι, “ε15. ἴἴ ϑυποηυσήοιβ ΜΠ ἀνε πρ-Ῥίαοθ, οὐ. ἰ5. 411] τμαὶ ἃ πηϑῃ 
Ῥόββϑδξθβ ουΐϑίάς Ὠἰβ ἄν ]ρ- Ιασσα ρᾶτί οἵ 15 ἤοιιβα ΟΥ δϑίαϊθ 

2 Ταῖ. ““ποί ὄνβὴ ἴῃ {Π6 ϑ581ὴ6 δίαίβ οὐ οἰΐγ, 
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ΟΥ̓. Τταδ ; τόμου θαυ οΥβ ] 15 ποῖ ἃ βοῦτος οἵ ψϑϑ] ἢ 
[0 1:15 1, Ἰηϑτεδα οἵ Πεϊριηρ τι5 ἴο ᾿ἶνθ, 5ὴ6 ἢΠ6]ρ5 15 ἴο βἴδιυα. 

δόε..- ΑΠηα ὈΥ ἃ ῬΔΙΙΥ οἵ τεαβϑοηϊηρ, 5ῆ6 60 δῃηα οδίι]8. ΤΑΥ͂ 
[41] οἵ Ῥεῖίηρ θα! 1{, [Πτοσρῃ ψαπΐ οἱ Καονίεαᾶρα ΠΟΝ ἴο 
{τεαΐ {Π 6 πὶ, {ΠΕΙΓ ΟΥΤΠΕΙ ἰοσθ5. ὈΥ {Πεηὶ; ἴο πὴ δ ΔΩΥ ταί [ῃς 
5ῆ66Ρ δηὰ 1ῃ6 οδἰι]β ἀύὸ ποῦ γϑ δ ἢ 

(γ11,. Τ Ὠδϊ 15 ἴ1π6 σοποϊαβίοηῃ 1 ἀταν. 
δός. Τῷ ΔΡΡΘδΥ5, γος ΠοΙά ἴο τῇς ροβιίοη ἰῃδΐ ἡ θα ἢ 

σομϑίβίβ οἵ [πϊηρ8. ΠΟ. Ὀδηεῆί, ψ Π1] 6. [Ὠϊηρθ. Μ ΏΙΟΏ [Π]0ΓῈ 
416 ποὺ ψεδιῃ ἢ 

(γ11. Τπιϑ[ 50. 
δος, ΤῊΣ ϑαῖὴς {π|ηρ5, ἴῃ ἰδοῖ, ἀγα ὑγ6 81 οΥ ποῖ ψεδίτῃ, 

ΘΟσΟΙΑΙΏρΡ' ἃ5 ἃ ΙΏϑη ΚΉΟΥΒ ΟΥ ἀο65 πού ΚΗΟΝ {Π6 1156 ἴο τα 
οἵ [Πε} 1Ὸ ἴἰαἶζε δὴ ᾿πϑδίδῃσθ, ἃ ἤπίβ τηδὺῪ 6 ψεϑτῃ ἴο 1} 
ΜΏΩΟ 15. 5ΠΠΟΙΘΉΓΠ 5ΚΠΠ|6α ἰο οἷα ἀροὴ 11, ας ἰῃς 8818 
ἰηϑσιπηθηΐ 15. πὸ Ὀείίεσ ἰῃδη [Π6 βίομεδθ γε ἰτεδά ὉΠΑ͂ΘΓ ΟἿΓ 
[εεὺ ἴο δϊ ΨΏΟ 15 ποῖ 8580 5κι]εα.. . . τη1655 ᾿παθεα ἢξ 
Οἤ 586 ἴο 56|} 10Ὁ 

Ογ11. ΤΏὨδί 15. ὑγθοίβεὶν [ῃ6 σοπο]ϑῖοη γα 5ῃου αὶ σομῃΊ6 ἴο.] 
ΤῸ Ῥειβοῦβ ἱρῃογαπίὶ οὗ {μεῖγ 563 Ππίοθθ ατα γε] ἢ ἃ5. 54816- 
016, Ὀυΐ 85 ῬΡοβϑβϑθϑϑίοηβ ποῖ [ῸΓ 5816 [6 7 δῖε Ὧο ψεα ἢ δἱ 
411; δῃᾶ 566, ϑοοζαῖββδ, ΠΟῪ βΒ: ΟΠ δηα σοηϑιϑίθη]γ [ἢ6 
δὐραταθηΐς ρτοοθθάβ,3 δίησα 1 15 δάμη θα {παῖ {πῖηρθ Μ ΏΙΟΉ 
Ὀοηρῆί δῖ με. Τῆς Παΐθα τῇ απο ὉΠ5014 δῇ οί 
ΕΔ] ἢ, Ὀεδίηρ ροοά ἔογ ποίῃίηρ : ἴο Ὀεδοοϊὴς ΘΙ (Π6Ὺ πγϑὶ 
Ρε 50]ά. 

85: (τε]οϊηε ἃ ϑοογαῖθ5), ῥγεβδαμηηρ, [Π6 ΟΥ̓ΠΕΙ ΚΠΟΥ͂Θ 
ΠΟΥ͂ ἴο 5611 [θη ; 5ἴηςβ, βιρροβίηρ ἀρδίη ἢθ ψετα ἴο 56]} 
1Ππϑτ ἴου βοιῃθίπίηρ ψῃϊοῦ ἢῈ ἄοθα ποῖ κῆον ΠΟΝ ἴο ιι|56,2 
[Π6 τῇογα 56]}1ὴῥρ ΜΜ1}} ποῦ ἰτδηϑίοσμη [θη [ηἴο ΘΔ, δΔοσογάϊηρ 
ἴο σοῦ ΔΥΡΌΤηΘΉΐ. 

Ογ1.. οι βεθῆ ἴο 580, ϑοοζαῖθϑ, [πδ΄ ΠΊΟΠΘΥ [561 ἴῃ [πὸ 
ΡοοΚοίβ οἵ ἃ πὴ ὕἷἶῃὴο0 ἀοθ5 ποῖ ΚΠΟΥ͂ ΠΟΥ͂ ἴο [158 Ὁ 15 ποῖ 
ΘΔ [ἢ ἢ 

1. Βοαάϊηρ τοῦτ᾽ αὐτό, οὐ 1ἴ τοῦτ᾽ αὖ ΜΙ Βαῦρρα, ἰγαη5]. “85, {πδΐ 15 
ΔΉΟΙΠΘΥ ροϑί!οῃ γ6 ταϑν [ΔἸ ΓΙ͂ΚΥ σα βοσρα ἴο.᾿ 

2 2,6. ““ψιθοῦυί κπον]θᾶρε μον ἴοὸ τι56 {6 γ,᾿" 
8 ΟΥ, “ΟἿ ἀἸἰβοιβϑίοῃ ΤΘ ΓΟ 65 Οἡ 411- [ΟΌὙ5, 8.5 11 νγᾶγθ, ἡ 566 Ρ. 193, ποίθ 2. 
4. Βρδάϊηρ' πρὸς τοῦτο ᾧ, οὐ ἴἴ πρὸς τοῦτον, ὅς, ἰγΔῊ5]. ““1ο ἃ τηϑῃ Ψ80 αἰάᾷ 

οὶ Κῆονν μον ἴο ι156 {Ώθ τ. ᾿᾿ 

3) 
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δός, Απᾷ 1 πηάδοιδίδηα γορέ ἴο σοησαγ ἴῃ [86 {τα οὗὨ οἿΐ 
ῬΙΟΡΟΒΙΠΟΩΏ 50 δ: ΘΔ 15 παῖ, δηα ἰπᾶΐ ΟἾΪΥ, ΠΘΙΕΡΥ ἃ. 
ΤΊΔῊ ΤΊΔΥ͂ Ὀ6 Ῥεποῆίβα, Ο ν οσ5]ν, 1 ἃ τηδῃ 564 5 ἸΏΟΏΘΥ ἴο 
ῬΌΥ ΒΙμη56} ἃ τη]ϑίγεβϑ, ἴο {Π6 στᾶνα ἀδέστηθηΐ οὗ ἢ15 ὈΟΑΥ͂ δηά 
5011 δηᾶ ὙΠΟ]6 δϑίαϊθ, ΠΟΥ͂ 15 [δὶ ῬδΙΠΟΙ]ΔΙΓ ΤΩΟΏΘΥ ροΐϊηρ ἴο 
Ὀεϑηδῆὶ δ ον Ὑγδῖ ροοά “11 ἢς οχίγαοὶ ἔσοσῃ ἱὲ Ὁ 

Ογή. ΝοῆΘ Μδδίθυοι, ὉΏ1655 Ὸ 816 ὈΓΘραιεα ἴο δάτηϊί 
[μδὲ Ὠγοβουδιητιβ,. 85 [ΠΕΥ͂ 6811 1{, 16 θα ἢ, ἃ Ῥοΐβδοῃ {δὲ 
ῬΙΟΡΟΓΥ οἵ ΜΏΙΟΉ 15 ἰο ἀτίνε [μοϑα ψῆο Δἴ 11 τηδά, 

δος. Τιδΐ ΤΩΟΏΘΥ͂ ἤδη, ΟΥ ΟΡα]5, 1Ε ἃ τη ἄοθα ἢοΐ ΚΟΥ 
ΟΝ ἴο 156 1 διρῇῃί---ἰοῦ τόπου, 1 5ᾶὺ, θ6. Ὀδηϊβῃβα ἴο [8 
ΤοΙηοΐβ ΟΟΥΠΘΙΒ οὗ [ῃ6 δαυίῇ ταίῃεσ [δὴ 6 τεοκοῃθα 85 
θα] 1.2 Βαϊ πον, Μηδὲ 50.8}} γα βὰν οἵ ἰομάςΡ ΤΥ ἃ τηδῃ 
Κηον5 ΠΟΥ ἴο 11:56 Ὠ15 ΠΠἸῸΠα5 50 δἃ5 ἴο 6 Ῥεηβῆϊξεαά ὈΥ {με ιὴ, 
Μῆδί οἵ ἴῆεβα ἢ 

Ο͵͵1.. 'ΓΏΉΘΥ δῖα ξδ]ἢ 1ΠαΙΘΡρυ Δ ΟΙΥ Δηα 1 ἃ ἀδαροὺ 5656 
[δὴ οδί16 ἀγ6, 1ξ, ἃ5 ΤΥ Ὀ6 ΞΌΡΡοΞΒεα, [Π6Ὺ δ Π|ΚΘΙγ ἴο ρτονε 
οὗ τῆοσε Ὀεηθῆΐ ἴο ἃ δη [8 ψ ΘΔ]. οὗ σδί!]6, 

͵δόε. Τί ψοι]α βαθη, δοσογαάϊῃρ ἴο γοῦυ δὐριμηθηΐ, {Ππδΐ [ῃς 
[οθβ οἵ ἃ Τηδη᾽5 Οὐ ΠΟΙΙΒΕΠΟΙα ΔΠΠΕῚ 411] ΤηΔῪ 6 γε] ἢ ἴο ὨΪτὴ, 
1 ἢ Κῆονβ ον ἴο [τη {μθ ἴο ροοά δοσοιηΐ 

(γ11. “ΤΏ 15 ΤὯΥ ορίῃϊοῃ, δ ΔῺΥ ταΐθ. 
οδός, Τί ποι] βαρ, Ὁ 5 π6 ρατὶ οὗ ἃ ροοά δοοποηῖβί ἢ 

ἴο ΚΟΥ͂ ΠΟΥ͂ ἴο ἄθδὶ ψ ἢ Π15 ΟΥΤΏ ΟΥ ἢΙ5 ΘΠ ΡΙΟΥοΥ 5 ἴο65 50 δ 5 
ἴο σεΐ ργοῆΐ οί οὗ πϑῖὴ ἢ 

(711. Μοϑῖ δἰ δί δ νυ 50. 
μϑοε. ΤῊ ἴδοῖ, γοὰ πεεᾶ Βαϊ ι85886. γοῖ εγὲβ ἴο 8686 ΠΟ 

ΤΩΔΗΥ͂ ὈΥναΐῖα Ῥουβοηβ, ἢοΐ ἴο 580 οσονψηῃθα ἤρδαάβ, ἄο οὐ [ῃς 
ἸηοΥθαβα οὗ {πεῖν οϑίδίθϑ ἴο γγ81. 

(γί. ὙΥΕΊΙ, Βοοτδῖθϑ, 1 ἄο ποῖ {Π]1η|ς, 580 ἴδυ, [Π6 διριηιθηΐ 
οου]ά ΡῈ πρτονεά οἡ :5 Ὀυΐ ΟΝ σοΙη65 ἃ ΡιᾳΖΖζίθ. 'Υαϊ οὗ 
ΡῬΘορΙβ ψῃο Βᾶνε ροί [86 Καον]εάρα δηά [86 οδριία] ὃ τεααϊγεά 

ἘΦΑ 4οβα οὗ ἤεηρδαηῆςβ, “βορϑ᾽ -Ῥθϑη,᾽ 50. οδἹἹθά,᾿ Ὁ ΐοβο, 4. 69; 6. τε; 
ΡΙαΐ. “ερεοίγ, χχ, ((]ΟΌΡὮ, ν. 114). 

2 Οὐ, ““Ἃ1Ἃ8Π6ῃ δὲ 1 Ῥὲ τεϊθραϊθα.. .. δηᾶ {πογὰ ἰδὲ ἴὰ 116 ἴῃ [ῃ6 οαἰθρουΥ 
οἵ ποῃ-Ὑγ (ἢ. 8 Ψιᾶς σμῴζα. 

4 «.Α ρσοοά Δατηϊηϊδίταϊου οὗ δὴ βϑίαίθ.᾿᾿ Σ 
5. ΟΥ, ““ὙΤΒδηϊκθ, ϑοογαῖθθ ὙΠ5 ἔδυ [ῃ6 βἰαϊθιηθηὶ οἵ [ῃ6 οὐδε ψουϊά 

5θϑῖ ἴο Ὀ6 ΘΟ ο]ϑῖνο-- πὶ νν δὲ ΔΙῸ ἡ} ἴο τηδὶςα οὗ {815} ϑόσὴθ ῬΡεορίε.., .᾿ 
6 Τῆι, “τὴ τὶρδι [οἰ πᾶ5 οὗ Κπονεᾶρε δπά 186 τὶριὶ σοἰατιπο-Ροϊαί5.᾽" 
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ἴο δηῆδπος {ἢ 61 ἰοστίπηθ5, 1{ ΟὨΪΥῪ Π6Υ Μ1] ραΐ {ΠΕ 1 ποι] ογ9 
ἴο [ῃ6 ψὮΕΕ] ; δηᾶ γεῖ, 1 γγα δῖξ ἴο δῖαν οὐἵ' 56 η565, [δύ 15 
Ἰασὲ 1π16 ομα [Πϊηρ [ΠΟΥ Μ1] ποῖ ἅο, δημα 50 {πε ῚῚ Κηομνίθαρε 
ΘΔ δΔοσοΙηὈ ]5ητηθηΐθ 8΄ῸῈ οὗ Ὧο ρῥίοῆίξ ἴο βε  ΘΌΓΕΪΥ 1ῃ 
[ΠΘῚΓ οα56 αἶδο [ἢθτ6 15. θας οὔθ σοῃο 5] ἰο Ὀ6 ἄτανῃ, ΏΙΟῃ 
15, ἴῃαΐ ποιίμο (πεῖ Κηονίβάρε ΠΟΥ {ΠΕῈῚΓ ῬΟΘΒΘβϑΊΟη 5. 816 
ΘΔ]. 

δός, ΑὮ 1 5ε6, Οὐορυϊα5, γοὰ θῇ ίο αἰτεοῖ 6 α15- 
ΟΌΒ5ΙΟΙ, ίο [Π6 ἴορῖςο οὗἉ 5[ανθϑὴ 

Ογ2. Νοὸ ἰμάθφρα, 1 αν ἢο πο ᾿πιθη!]οη----Αα6. 16 
ΤΟύεῖθ6. 1 ψαηΐ ἴο ἰΔ]ῖς ἀρουί ρεϑίβοῃβ οἵ Πρῇ ἄξρτεα, οἵ τρῃΐ 
ΠΟΌΪ6 1} 1 βοιηα οἵ Πθη1, ἰο ἄο [δ ποθ. ΤΉρ58 δῖῈ 
[ῃῆ6. Ρξορίθ 1 ἤδᾶνα ἴῃ ΤΩΥ τη ογο, ριπεά στ, 1 τηδὺ Ὁ6, 
ΠΔΔΙ4] ΟΥ, 1 ΤΑΥ͂ Ὀ6, οἰν1] ΔοσοιῃὈ 5 πηθηΐθ, ΜΜὨΙΟὮ, ΠΟΥ ΘΥΘΓ, 
[Π6Υ τοῆαθε ἴο δχεέσοῖβθ, ἔθου [6 ΝΕΙΥ͂ τεᾶβϑοη, 85 1 ἰδῖκα 1, [Πα 

ἴθ δᾶνβ ὯΟ τηδϑίευϑ οὐεὺ [Π6Π1]. 
δός. ΝΟ τηδϑίοιϑ οὐοὺ ἰῃθῖ ἢ θα ΠΟΝ σδῃ [μδΐ Ὀ6 1ΐ, ΄ῃ 

5016 οὗ ΤΏΘΙΓ ὈΓΆΥΘΙΝ ΤῸ ῬὈΓΟΒΡΕΙΥ δηα {Π6ῚΓ ἄθϑιτα ἴο ἄο 
Μηδ Μ11 Ὀτίηρ ἴῃθτὰ φσοοά, [Π6Υ 816 5111 50. 5ούεὶν Ὠϊπάεγθά 
ἴῃ ἰῇ6. δχρϑύοιθβα οὗ {π6} ψ1}15 ΡΥ ἰποθα πὶ Ἰογά 1 ΟΥ̓́ΕΥ 
[πεηλ Ὁ 

Ογ121. Απάᾶ ψῆο, ῥΓΔΥ, αὔτ ἴπ656 Ἰογᾶς {πδΐ τὰ] {Ποῖ δηά 
γεῖ γταηδ ΠΏ5Θ6Θη ἢ 

͵δος. ΝΥ, ποῦ ΒΘ; οἡ {πΠ6 σοῃίγαν, ἸΘῪ ΔΓ ὙΘΥΥ͂ νΊ51016. 
Απά νμδὲ 15 οσο, [Π6Ὺ αὔὲ [ῃς Ὀαβοϑί οἵ ἴῃς Ὀ856, δἃ5. γοῖ σδῃ 
ΠΑΙΑ͂ΪΥ [811] ἴο ποῖίβ, 1 δἱ ᾿δαϑῦ γοὶ Ὀδίανα 1ἀ!θηθθ5. δηα 
ΘΠδΙ ΙὩΔΟΥ͂ Δημα τροῖκίθ55. πορίρεηοα ἴἰο Ὀ6. Ὀάβθηθθ5. ΤΏΘΩ, 
ἴοο, [θα δῖα οἴπϑι ἰγοδοῆθγοιβ ο] ἀδηλθα. οίνιηρ {ΘΒ Ιν 65 
οὔὖῦδ ἴο Ὀ6 ἱπποσδηΐ ρ]Θαβιτθθ, ἴο ΜΙ, αἸοίηρα δηα ὈγΓΟἢ 1655 
ΔιϑϑΟΟΙΔΙΟΩ5. ΔΙΏΟΩΡ τηθη.2 ΤΏρθα ἴῃ τῆς Πιηθ6855 οἱ {{π|6 
ΔΌΡΘΔΥ 1Ώ 811 {Πεῖγ παϊκεάηθδϑα ανθη ἴο {πεῖ {παῖ ἀγα ἀβοεῖνεα, 
5Πῃονίηρ {μευηϑεῖναθ (πὲ ΤΠΕῪ ἂῖς αἴευ 411} θα ρϑίηβ ἰπΠοκεά 
οὐδ δἀηα ἀξοϊοα ψίἢ ρῥίδαβαστεθ. ὙΏ656 δα ἴθ Υ ψῆο Πᾶνα 
[π6 ἀομηίϊηίοῃ οὐαὶ ἰοβα γοῦ 5ρε δῖ οὗ δηᾶ αυϊία Ὠϊηάδγ [6 ηὶ 
[τουτὴ ΘΥΕΙΥ͂ σοοά δηά 1561] ψόσκ. 

Ογξ Βαΐ {μετὰ αὲ οἰθεῖθ, ϑοογαΐθϑ, 0 δῦ ποῖ Ὠϊημἀογοά 
ὈΥ ἴμεθε ᾿πᾶἄοϊθηςθβ----οὴ [ῃ6 σοῃίγαγν, [Π6Υ μᾶγα [ῃ6 τηοβῖ 
ατᾶεης ἀἰϊβροβιίίοι ἴο δχοτὶ {πειλβοῖνθβ, δηα ΟΥ̓ ΕΥΘΙΥ͂ ΠΊΘΘΔΠ5 

ὁ εἰ Ἐρδίγί5,᾽" 2 Οὐ, ““ξπνοϊουϑβ βοοίθίγ." 
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ἴο ἰποίδαϑθα [Π6ῚΓ τονθηπθϑ;; Ὀπΐ [ἢ 5Ρ1{6 οὗ 411, [δ ν ψϑδῦ οὐ 
{Π6 1 βαθϑίδηςς δηά ατα ᾿ηνοϊνεα ἴῃ δ α]655 αΠΠΠου 1165. 

δός. 85, ἴοσυ {Π6ῈΥ ἴοο δῖε 51αγβϑϑ, δῃᾷα ἢδιβθἢ ΘΟ Πρ ἅττα 
[Π6 1 ἰδ δἰ βίοιβ ; δίανθϑ ΔῈ [ΠΥ ἴο ΠΧΌΓΙΥ δηα ΙΘΟΒΕΓΥ͂, 16 ΙΩ- 
ῬοΙδῆσβ δηα ἘΠ6 ψ]Ώ6- ΠΡ δοηρ 1 τῆϑην ἃ ἰο πα δηα ΓΠΠΟΙΙ5 
ΔΙΩὈΙΙοη. ΤΏΘθ6. ῬδβϑΙΟΩ5. 50. οὐ] γ Ὀο]οτσά 1 ονεσ ἴῃ6 ῬΟΟΥ 
501] ΠΟΙ ΤΠΕΥ Πᾶνα σοῖ ἀπαᾶογ {6 1Ὶ [ἢχ4]], [μὲ 50 Ἰοηρ᾽ ἃ5 Π6 15 
ἴὴ ἴὯ6 Ὠδγάδυ οἵ θαι δηα βἰτοηρ ἴο Ἰδοῦ, Π6Υ σου 6] Ὠϊπὰ 
ἴο ἰείοἢῃ δῃᾷᾶ οδυτν δηᾷ ἰΔΥῪ δ {πεῚ} ἔβεῖ [86 ἔπη οὗ 15. 0115; 
δηά ἴο Ξρ6ηά 1 οὐ {πὶ οσῃ ᾿μδαῦῖβ ἰπ815; Ὀαΐ 8ἃ5 ΒΟΟὴ 85 δε 
15. 566 ἴο Ὀ6 ᾿πσοδρϑῦ ας οὗ δισίμου ἰαρουγ [ΠτοΟυρΡἢ οἹα ρα, Πα ν 
Ιεανα Ὠϊμ ἴο 15 ΡΊΔΥ ἢδί15. ἀπμα ΠΔ]5ΟΥΥ, δηα ἰὰγ ἴο 561Ζ6 οἱ 
οἴπεῦ νἹοϊτη5.52 ΑὮ 1 ΟΠίοΡαΪ5, ἀρϑιηδὲ [Π 656 τηιιδὲ ψὰ αρα 
ΟΘΆ56 1685. ΜΆΓ, [οὐ ὙΕΙΥ ἰτεθάοηιλβ 586, ὯῸ 1655 ἴδῃ 1 [Π6γ 
ΕΘ ΔΥΠΘα ὙΔΙΓΙΟΙΒ ΘΠἀΘανΟ ΩΡ ἴο ΤηΔ ΚΘ 115 [ΠΕ6ῚΓ 5]Αν68. 
ΝΥ, ἰοθιῆθη ἴῃ ΜΓ, 1 τηιιδὶ Ρ6 ρτδηίεα, βϑρθοῖα}]ν ἤθη οἵ 
[αὶγ δηἃ ΠΟΌΪῈ ἴγρ6, μανα ΤΏΔΩΥ͂ {165 ἜἸῸ ὩΟΝ ῥτογεα Ῥεηθ- 
ἰδοΐοῦβ ἴο ῇοβα [Π6Υ πᾶνε δηβϑὶανεα. ΒΥ αἰηΐ οἵ ομαβίβηϊηρ, 
ἴθ νυ ἤᾶνε [οτος τ[ῃ6 νϑηαυ δηξα τὸ Ὀεοούὴς Ὀείζου τθῃ δρᾶ 
ἴο ΘΔ ΤοΎ6 {ὙῪ80611} ἰνθ5 ἴὼ ἔαίαγο 8 Βαϊ (Π656 ἀοϑροίῖς 
αΌΘΘΏ5. ΠΘΥ͂ΘῚ οεᾶβα ἴο ρίαριις δῃα ἰοτιηθηΐ [ΠΘῚῚ νἹΟ 5. 
βοάν δηᾶ 5011] δῃά βυρβίδπος {11 {Π6 1, 5 ΑΥ 15 ἐπάςά, 

11.-- Ὡς σοην θυ βίο γἃ5 ΓΟΘΌΤ ΘΑ Ὀγ (Υ ΟΌα]π5, αηα οἡ 
[815 56, Ηδ 5414: 1 ΈΠΙΠΚ 1 ἰδῖςα γουγ τηθδηϊηρ ΠΥ, Θοογδίθβ, 
δου [ἢ656 Τηδίζειβ ; δΔηα [ΟΥ̓ Τ Υ561 ἜΧΔΙΩΙΠΪΏΡ ΤΑΥ͂ Πα, 1 81 
Πα Πογ ϑαι βῆ θά, 1 Πᾶνα ϑαβποϊθηξ σομεθηςα δηα 5] σοϊητηδηᾷ 

Ἰὴ [ῃῦ586 τϑϑρεοῖβ. 50 ἰῃδι 1 γοῖ Ψ1Π ΟὨΪΥ δἄνίβα τὴ ψΠδῸ 1 
ΔΙῚ ἴο 4(Ν ἴο ᾿πΡΙΟΥΘ ΤΥ ἐϑίδία, 1 Παίζευ ταγβαὶῖ 1 5Π4}} ποῖ Ὅ6. 
ΠΙηἀεγθα ὈΥ ἴμοβα ἀδϑροίίο ἄδιηθβ, 85 γοῖι 0411} βεῖη. Ἃ(σμε, 
Ἃο ποῖ ᾿εβιίδίβ ; ΟὨ]Υ͂ ἰβμθ τη Μηδ ροοᾶ δάνίοθα γοῦ οδῃ, 
Δα {τιι5ῖ τη6 1 Μ1}} [ΟἹ]ον 1. Βαΐ ρευῆαρϑ, ϑοοίδίθϑ, γοὰ ας 
ΔΙΤΕΔΟΥ ΡῬᾶ55Θ6 βθηίθηοβ ΟἹ 115----Ὗ6 ΔΙῸ ΤἹΟὮ ΘΠΟΙΡὮ ΔΙΓΕΔΑΥ, 
Δα ηοΐ 1 ὨδΕΩ͂ οὗ ΔῺΥ ἔσο Ὶ ἡ δ] ἢ ὃ 

1 ΟΥ, ““ῬΘοοΟΠΊα ἰὨγοΪνθα ἔου ψαηΐ οἵ τηθϑηβ." 
2. «εἐἼῸ 186 ΟἸΠΕΙ5 ε5 (Π6 1 5]ανθϑβ." 
5. Τῖϊ: ““ἘπθιηἾ65 ΤῸΓ (6 τηδίίοσ οἵ ἐμαΐ, θη, Ῥείπρ' Ῥαδαί] δηα ροοά, 

1ὨΕΥ͂ οὔῆδηθα ἴο ἤδνα βδηβίανθα βοῖὴξ οἴμϑγ, ἢδνε οῖΘ ΠΟῪ ἴῃ ἸΏΘΩΥ͂ δ ἰπδίϑποα 
ΟΠαβίθηξα δηα σουῃρο] 64 [Π6 ναπαυϑῃθα ἰο Ὀὲ Ῥρίίεν απᾶ ἰο ᾿ἶνε τῆοσα βα ϑ 
ἔογ (δ τϑϑί οἵ {ἰπλε,᾿" 
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δῶ, Τί 15 ἴο τηγ561 ταύ, 1{ 1 τηδὺ Ὀ6 ἱποϊα θα ἴῃ γουτ 
Ρίαταὶ “να, [πδ0 1 5Ποι 4 ἈΡΡΙΥ ἴπῃ6 τϑυλαικ. 7, δ ποῖ ἴῃ 
664 οἵ δὴν ἔαγίμθυ θα ῃ, ΕΓ γοι |Κ6. 1 δαὶ τίσ Θπουρἢ 
ΑἸτεδαᾶγ, ἴο 8 58:6. Βαΐ γοι, ΟἸΙΟθαΪ15, 1 Ιοοῖκς Ἰροη ἃ5 
ΒΙΠΡΊΠΔΙΪΥ ῬΟΟΥ͂, Δηα δ {ΠΠ165, ΠΡΟῺ ΤΥ 501], 1 [66] ἃ ἄοψη- 
ΤΙΡΩΐ σομηραβϑίοῃ [ου γοα. 

Αἱ [ῃϊ5 νίεν οἵ δῖ5. οδϑθ, (τοῦθ ]5 [61] το Ἰαπρῃϊηρ οὐἱ- 
ΤΙ, τεϊοσηρ : Απα ΡὈΙΆΥ, ϑοοζαίθθ, ψγμδὶ 1ἢ [6 ἤδιὴβ οὗ 
ἰογίαμθ ο γοι ΒΌΡΡΟΒΘἝ ΟἿΪΓ τοϑρθοίῖνα Ὀσορϑγίθβ χοῦ] [είς ἢ 
1ῃ [ῃ6 πιδυϊοῖ, γουτβ δηα τϊηδὴ 

ΤΓῚ οουἹᾶ Πηᾶ ἃ ροοά ρυτΌΠᾶ5ε (Πῃ8 ἀηβείθα), 1 ΒΌρροβα 
[ῃ6 ψιῇοϊα οὗ τὴν οβδοῖβ, Ἱποϊααϊηρ [6 όσα ἴῃ ψὨ]οἢ 1 [ἴγο, 
ΡΣ ὙΕΥΥ [ΔΙ τθα]156 ἤν τηϊηδθ ὶ (58 Υ ὑΘΏΓΥ σΌ1Π685). 
γουϊθ, 1 δῃὰ ροϑι νεῖν οογίαϊη, οι] [οἰοἢ αὐ {πε6 Ἰοναϑί τοῖς 
[δὴ «4 δυματγεά {{π|65 ἰΠδἰ 5012. 

Ογ11. ΔΑπα ψΈ [15 δϑυτηδία οὗ ΟὟΥ τεϑρθοῦνε [ουπη65, 
σδῇ γοῖ 5.1] ηγδιηΐδίη (πα γοι αν ἢῸ πεεά οἱ σου θα ἢ, ἡ 
Ὀαΐ 1 151 ψῶο δῖα ἴο Ὀ6 ρΡι{|64 [ΟΥ̓ ΤΩΥ Ρογετίυ ἢ 

μος. 85, ῸΥ ΠᾺΥ̓ ῬΓΟΡΕΙΥ͂ 18 ΔΙΏΡΙΥ 5αΠιοίδης ἰο πηδεῖ ΤΥ 
δΔηΐθ, ΠΟΥ α5. γοῖ, σοηϑιἀουηρ (ἢ 6 ρα νοι δῖ6 ἰδηςθά 
ἀροῦν νι, δηᾶ τὰς ταραυϊαϊοῃ γοὰ τλιδὲ ἡθοάβ ᾿ἰνγα ΠΡ ἴο, 
σοι] 6 Ὀάᾶτγεῖὶν ΜῈ 1} οἵν 1 ἴακα 1ἴ, 1 σαὶ γοι ας Αἰγοδάν 
ΘΙ ΤῸ] ΠΡ|1Θα ὈΥ ἰῆτεθ. 

ῬΙαγ, ΠΟΥ τὺ ἰμαῖ Ὀὲ ἢ Οὐ οΌ] 115 ἀβθα. 
νην, διϑὲ δῃα ἰογειηοβί (ϑοογαΐθα Ἔχρίαίπθα), 1 566 γοῖ 

ΔΙΘ οδ]]οἃ ὑροὴ ἴο ΟΠΘΥ ΙΔΗΥ͂ ΟΟΒΕΥ ϑϑογιῆσθθ, [Πρ 
ΜΏΙΟΉ, 1 (ἀκα 1{, ὨΘΙΓΠΘΥ ροάδβ ΠΟΥ τηθη ΜΟου]α ἰοϊεγαΐα γοα : 
8 η6, ἴῃ [ῃ6. πεχί ρΐδοθ, γοι δῖ. Ὀοπηα ἴο ψγΕ]σΟΏ]6 ΠΌΠΠΘΓΙΟΙΙΒ 
[ΟΥΘΙρ οι. ἃ5 ριθϑίβ, δῃα ἴο δηϊογίδιη ἰμθηὶ ῃαηάϑοιμηεϊν :; 
{ΙΓ ]γ, γοὰ τασϑὺ δαϑὲ ΟΣ [6] ον-ΟΙ Π1Ζ6 5 ἀηα ΟΪΥ τΠθῖὴ ἢ 
411 οοτίϑ οὔ Κἰμάημρβϑ, οΟὐὁἠἨΎ εἶδα Ὀ6. οὐ δάτ το γουΓ 
ΒΙρΡροτίουβ.3. ἘΠ ουηοίθ, 1 ρεγοεῖγα παΐ ὄν δ ργδϑθηΐ 
[6 5ἰαίαδ. δῃ͵οϊῃβ ΠΡΟ γοι γϑΙΟΙ5 ἰΔΙρα σΟΠΕΓΙΡΕΟΏ5, 
51 ΟὮ 85 [86 τρϑαυίηρ οὗ 5ἐυ45,3) (6. (ταϊηϊηρ οἵ σμογιβθθ, {Π6 
ΘΙ ΡΟΥΘ μἄθησθ οἵ ρυῃηδϑίίο βοῇοοΐθ, ΟΥ̓ σΘΟΏΒΈΠΔΙ Δ ς165,2 ἃ 5 
Ρδίτοῃ οὗ τεοιάθης δἰ 6η5, απ 850 ἐοτἢ ; ψΏ1Π6 ἴῃ [μ6 ὄνεηΐ οὗ 

1 κχΧ ζ4ηιτ:3. 866 Βορθοκῇ, }. 1.41. [ΒΙκ- 1. οἢ, χχ. 1, Ρ. τορ ἢ. (Επρ. εα,). 
2. ὅρα Ὅτ. Ἡοϊάθῃ σα ἴοο., Βοθοϊῇ [Β[κ0 {Π|, οἢ. χχῆὶ.}, Ρ. 465 ἢ, 
85. Οἢ Τιγοῦτρ. ς., Ζόοοῦ. τ30. 4412. ““Ῥτεϑϑιθπίβὶ ἀπίῖθ5.᾽ 
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ὙΔΙ γοῖ Μ111,1 80 δσαῦθ, πᾶνε ΓΤ 6Γ ΟὈ] ρα οη5. ἰδ] ΠΡΟ 
γοὰ ἴῃ [6 θῆρα οὗ ραᾶαὺἱ ἴο οδιτῦ οὐ [86 {ογαγοῦν, 5810 
ΤΔΟΏΘΥ, 8η4 ΜΑΙ ἰδ χε5. 50. ΟΠΘΓΙ͂ΟΙΙ5, γοῖι Μ1] ἢηά αἰ ΠΥ 1ἢ 
βαρρογίηρ ἴθ. ΘΙ Ι55η6 55 [ἢ ταϑρεοῖ οὐ 8ὴΥ οὗ ἰῆεβε 
σοἤδΙραϑ Ψ1] ΡῈ νιβιιβα Ὡροὴ γοιῦ ὈΥ [ἢ ροοά οἰ Π]Ζοη5 οὗ ΑἸΏΘἢ 9 
ΠΟ. 1655 βίου ηδῃ 1{ ΤΕΥ σααρηΐ γοι βίθα!ηρ Πεἰγ οὐ ῥτο- 
ρετίγ. Βαΐ ψοῖβα ἰμϑῃ 41}, 1 5866 γοῦ ἰοῃάϊηρ ἴῃς ποίϊοῃ ἰμαΐ 
γοΙ 8ῖ6 τοςῆ. ὙΠ ουΐ ἃ πουρϊ ΟΥ σαγδ ΠΟΥ͂ ἴο ἸΏΟΓΘα56 ὙΟῺῸΓ 
ΤΕΥΘΏ6, ὙΟΌΥ ἔΠΟΥ ΠΠΙΡΏΠΥ ἰαγτης ἰο ἰποπρῃθ. οὗ ἼἸονβ,5. 85 
1 νου δαᾷ βοΐηβ βρεξοΐδὶ ᾿Ισθῆβα ἴοὸ δητιβα γοῦτβοῖ.., .  ὙΤΒαΐ 
Ι5 ΨΥ 1 ΡΠῪ δηα οομῃηραβϑιοηδία γοι, ἔδαυηρ ἰδϑῦ 5016 {7{6- 

. τη  α14016 τ]βοῃϊθ. ονογΐακε γοῦ, δηά γοι βηα γομτβοὶῖ [ἢ 
ἀοβροιαῖβ βίταιϊῖΐβι. Α'β [ῸΓ 26, 11 εὐοὺ ϑἱοοά ἴἢ περά οὗ 
ΔηγίΙηρ, 1 81 5016 γοι ΚηΟΥ͂ 1 ἢαγα Πα πἀθ ψῆο που] δϑϑιδὶ 
6. ΤῆεΥ νου] τλᾶῖκα βόηθα {{ΠΠ1ὴρ σοηίτ 10 η---- {ΠΗ ηρ’ ἴο 
[δι βεῖνεβ, 1 τηρδη---δὸηὴά ἀεϊαρα ΤΥ Ὠυμ]6 νην ΜΠ ἃ 
Ποοᾶ οἵ ρ]βεηΐγ. Βαΐ γοιχ {πΠἸεη 5, ΔΙ οι ἔτ Ῥείίοσ οἱ [ἤδη 
γουῦτβοὶί, σοηβιἀθυηρ νοῦ τοϑρθοίνε ϑίγ]θ5 οὗ ᾿ἰνίηρ, ρειβίβε ἴῃ 
Ἰοοϊκίηρ ἴο γοι [ΟΥ̓ ἃϑϑιϑίδῃςβ. 

ΤΠδη ΟἸΙΟΡαΪῈ5: 1 σαηποί ρΘΙΠ54Υ ῆδί γοι ἤᾶνα 5ΡΌ θη, 
ΘΟΟΊαῖθϑ ; 1 15 ἱμπᾶάθρα ὨΙρῃ {6 [πα΄ γοὰῦ ψοτα σοηδαταϊεα 
ΤΑΥ͂ ΡΑΊΤΟΠΙΙ5, ἢ ΟΥ 1 5041 θδοοιηθ ἴῃ ΨΕΙΥ {τ ἢ ἃ ΡΙ[1400]6 οὈ͵εοῖ, 

ΤῸ ΜΏΙΟΙ ἀρρθα] ϑοοζαΐθβδ τηδᾶθ δῆϑνευ : ὙΝΉΥ, γοι γοῦτ- 
561} τητϑῦ βυτεν Ὀ6. ΔϑίοηΙ 564 δί [ῃΠ6. ρα γοῖ δ΄ῖθ ποὺ ρἷαυ- 
ἴηρ. 7ι5ὲ πον, ΜΏΘη 1 βαιά ἰδαΐ 1 ψὰβ τίς, γοῖι ἰδιρ Ἔα αἱ 
8 85 10ᾧὖ1 Βαά ο 1ᾶξδα ψηδϊ τοῆθ5 ετα, δηα γοῖ ΕῚῈ ποῖ 
ὮΔΡΡΥ͂ ὉΠ] γοι ἢδα ογοϑβ- δι] 64 τὴ8 δηᾶ ἰοτοδά τὴξ ἴο σοη- 
ἴβδα ἰδ 1 ἀο ἢοΐ ῥροϑϑθ85 1ῃὴ6 ἢυηάτγεαίῃ ρα οὐ ψῇδί 
γο] Ὦᾶγα ; πα ΠΟΥ͂ γοῖ ΔῈ Πρ ουίηρ τὴς ἴο 6 γουτ ραίτοῃ, 
ἃ ἴο βΒηϊ ὯῸ Ῥϑῖη5 ἴο δῦ γοῖ ἴοι Ῥβοοιηϊηρ ΔΌΒΟΪ ΕΙῪ 
Δη4 ἴῃ νοΥΥῪ τα ἃ ρααροτ. 

ΟἿ]. 85, δοοζαῖΐθϑ, ἴῸΓ 1 566. ἰῃαΐ γοῖ δῖθ 5Κ|6α ἴῃ οἠς 
Ἰποταῦνβ ορθύϑίοη δἷ 4}} Ἔνεηΐβ----ἰῆς αὶ οἵ ογεδίϊηρ' ἃ 5ΒΌΓΡ]Π5. 

1 τριηραρχίας [μισθούς]. ὙΠ οοτηπιθηΐίθίοτβ ἴῃ ϑΘΠΘΓΩ] “ ϑαβρθοῖ" 
μισθούς. 568 ΒορΘΟΚΉ, 45, .Ε. 4. [Β[κ. ἵν. οἱ, χν. , Ρ. 579. 

2. 8686 Βοβροῖζὰ [ἰν. ἢ. 1.}, Ρ. 470 ἢ ; ΖΑ δυόηες, 1]. 9, ἵν. 40 (ΤΤΘ 5, νοὶ. ἢ, 
Ρ. ΙΧΧΧΊΙ].). 

9. ΟΥ, ““1ἴο ΟΠ ΙΒἢ τηδίζουθ, " “ΕΠ νοΪο5. ΔΗΔ1γβ ᾽᾿; Ῥαΐ ἴοσ (ῃ6 11] ἱπιρογί 
οἵ [ῃ6 ρῆγαβε παιδικοῖς πράγμασι 566 “4,965. νἱϊ!. ὦ (Τγδη5, νο]. 1, Ῥ. 265, 
ποῖΐδ 1). 4 566 ἄβονοε, 8 6. ὅ Ογ, “ἢ Θγα ΠΥ Ῥερρατγθά. " 
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1 ὨΟΡΘ, ἰμοτδίοσο, [δὲ ἃ τϑῃ ΏΟ δῇ τδ κα 50 το οἱ οὗ 
50 {{{|6 ΜΠ] ποῖ ἤᾶνα {με 5] ρηΐοϑι απο] τὼ οτεδίηρ δ 
ΔΙΆΡΙΘ ΘΌΓΡΙα5. οἂἵ οὗ δὴ Δρυπαάδησα. 

δός, Βαΐ ἄο ποῖ γοι τϑοο]]θοῖ ΠΟῪ 5 ΠΟῪ ἴῃ ἰῆς ἀ15- 
οὐβδίοη γοι οι] ΠΔΙΟΪΥ ἰοῦ τὴθ αἰζει ἃ 5υ 800 16 1 ψΉ11|6 
γοι ἰΔ14 ἄονῃ (ῃ6 αν : ἴ{ ἃ τῆδη «ἃ ἢοΐ Κῆοΐ ΠΟΥ͂ ἴο 
Ὠδη 416 ἤογθθ5, ἤοΥθ65 σΕΥῈ οΐ ΜΘ] ἴο Ὠϊη δ 8ὴΥ ͵ταῖε ; ΠΟΥ 
Ἰδη 4, ΠΟΥ 50:66}, ΠΟΙ ΠΟΏΘΥ, ΠΟΙ Δην Π]ηρ᾽ 6156, 1{ ἢ αἸα ποί 
ΚΏΟΥ ΠΟΥ͂ ἴο τιι56ὲ εξ  Απά γεῖ [8656 δῖε {Π6 ΨΥ ΒΟΌΓΟΕΘΒ 
οὗ τογϑῆια Πομλ ΜΏΙΟΙ ἸΠΟΟΙΏ65 δῖ6Ὲ ἀεγινεᾶ ; δῃᾶ ον ἀο 
γοιι οχρθοῖ τὲ ἴο ΚΠΟΝ [ῃ6 586 οἵ ΔηΥ͂ οἱ [δ ῆΟ ὨΘΕΙ͂ 
ῬΟΒ5Θ5564 ἃ βίπρὶβα οὔ οὗ πεῖὰ βίῃοθ 1 ψγὰ5 Ὀοσ ἢ ' 

ΟἿΆ 65, Ὀὰπΐ μα ἀρτγεεα ἰῃδῖ, πονανεῦ 1{{Π|6 ἃ ΤΏ ΤΩΔΥ 
Ὀς ὈΙΪεδὲ ψ ἢ θα! ἢ ΒΙμη561, ἃ βοίθηοα οὗ ΘΟΟΠΟΙΩΥ Θχίϑίβ ; δηά 
ἰῃδὲ Ῥεϊηρ 50, δαί ΒΙΠαθΥ5 γοι ΠΌΤ, ὈδΙηρ᾽ 115 ΡΓΟΐδϑϑου ἢ 

δός. Νοίμίηρ, ἴο Ὀ6 516,3 δχοθρὲ ψηδὲ που] ΠΙημάοΥ ἃ 
ἤδη πο ΚΠονὴρ ΠΟῪ ἴο ΡῥΪαΥ τῃ8 Πυΐθ, σα ρροβίηρ μῈ δᾶ 
ὭΘΥΘΕΙ Παᾶ ἃ ἢπίς οὗ 15 οὔ δῃηᾷ Ὧὸ οὴς δά βιρρ!ιοά 
[ῃῆ6 ἀείδος ὈΥ Ἰεμάϊηρ μὰ οὔξ ἴο ριϑδοῖίβα οὔ : ΜΏΪΟΙ 15 
Ἰπϑὺ ΤΥ οα86 ΜΙ ταραγαά ἴο ΘοοΠΟΙ,Υ,5 βθοίηρ Τ ΠΟΘΙ ΤΊΥ561} 
ΡΟΞ565564 {6 Ιπϑἰππτηθηΐ οὐ {16 βοθῆορ Ώ]Οἢ 15 γε δ] ἢ, 50. 85 
ἴο φρο [πτουρῇ (ἢ6 ΡΌΡΠ δίαρε, ὍοΟΥ ΙΓ Πουῖο ἢὰ5 ΔΗ͂ ΟἿΘ 
ῬΙΟΡοΟβεά ἴο βαπᾷ 1ὴ8. οὐδ δ15 ἴο τηδῆδρθ. τ, ἸΏ ἴδοῖ, ἃΓῈ 
[6 βιβί ρϑύβοῃ ἴο παῖς 50 φῬΠΕΤΙΟΙΙΒ Δ οἴου Υοι 11] Ὀ6δΓ 
1ῃ. πη, 1 ΠΟΡΘ, [ῃδι ἃ ἰδαγηοσ ὁἐ [6 ΠΔΙΡ 15 ἂδρί ἴο Ὀγϑακ δῃᾶ 
50011 [ῃς ηϑἰσυτηδηΐ; [Ὁ 15 ποσοίοσα ρυοῦδῦ]θ, 1Γ 1 ἰαΐκα ἴῃ 
μεμα ἴο ἰδαύὴ τῆς αὐτί οἵ ΘσοΠΟΙΥ ΟἹ γοι ἐϑίαία, 1 5411] στα ἢ 
τ οαὐΠρῇϊ. 

(Οὐ τορ 5 τεϊοιίθα : 1 566, ϑοοίδίθϑ, γοῖ1 δῖδ ἀοϊηρ γΟ ΙΓ 
ΥΘΙΥ Ὀαβί ἰο θϑοᾶρα δὴ 11.βο6 ἰαϑὶς : γοῖι οι] ταΐμοϑ ποῦ, 1 
γοι σδῇ ΠΕΙ͂Ρ 1ἴ, βἰτείςῃ ουὖ 80 ΤΏ ΠΟ 85 γοῦγ ΠΠ|6 ΏΡΟΙ ἴο 
ὮΦΙΡ τὴ6 ἴο ὈΘΔΥΓ ΤΩΥ̓ ὨΘΟΘΘΒΔΙῪ ΠΤ ΘΒ ΤΟΤΕ ΘΔ51}Υ. 

,ϑύς. ΝΟ, ἸΡΟΩ ὩΥ̓͂ ΜΟΙ, 1 δὴ ποί {ὐγὶηρ ἴο Θϑ0δρ6: 
ΟἹ ἴῃ6 οοπίσαῦυ, 1 5081] 6 τεδᾶγ, δ5 [8 85 1 οδῇ, ἴο 
δχροιηᾷᾶ τῆς τηδίζεγ ἴο γοι.ς. .. 511 [Ὁ δίκας. της, 1 γοιῦ 

1 ΟΕ, Ατβίορῃ. Οἱοιάς, ο45; Ῥίωξ. 17; Ὥρδιῃ. 352; δηά Ἡοϊάρη σα ζοο. 
2. Τὴϊ. ““ΤὨΘ νεῖν ἰῃϊηρ, οα ΠοΙΡ τὴξᾶ μοῦ μου] εἰηδοῦ., , ,᾿ 
85. Τῆς. “(6 τί οὗ δαί ηϊβίεσίηρ δῇ δϑίαϊθ. "Ὁ 
4 Οὐ, ““ἴο ροἷδνυ ἰῆ8 ραγὶ οὗ ἐξηγητής, “'6ρᾺ]} δνίβογ, ΟΥ " βριττθ8ι ἀϊγθοίοσ, 

ἴο δ ἴῃ ἴδοί γοι " βρυῖίᾶθ, ΡΒ]οβορῆθσ, δα {θη ,᾿ 
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Πδα σοπὴα ἰο 126 βθθίκίηρ ἴὺγ ἔτγε, δηά 1 δὰ ἤοῃθ [ἴῃ ΤΩ 
ἤοτ56, γοῦ ψοῦ]α ποὺ Ὀ]ΔΠ]6. Πη6 ΙῸΓ 56 η]ηρ γοὰ ΜΏΕΙΘ γοὰ 
Ἰηϊσηΐ σαί ἰζ ; ΟΥ̓ 1 γοῖι παᾷ δϑικθα τὴς ἰού ψγαίει, δῃᾷ 1, ἢδνίηρ 
ὭΟΠΘ ἴο ρίγρ, δά ᾿εα γοι εἰθενῆθγα ἴο τῆς οδ]εςΐ οἵ γουῦΐ 
βϑδιοῆ, γοι οι] ποί, 1 δηλ 5116, ᾶνα αἰβαρρτονθά ; οὐ αἷα 
γοι ἄββιτα ἴο Ὀ6 ἰδαρῇῃϊ της ὈΥ πι6, δηα 1 ψεγα ἴο ροιϊηΐ ουϊΐ 
ἴο γοῖ! ἃ ἴδ τοῦτα 51.111] ἰθδοῆου [δ ταγ5611, ῆο σψόοῦ]α 
ΡΕΥῆαρ5. 6 ρταίθίι! ἴο γοῖ! ᾿ΔΟΥΘΟΥΟΥ ἔοὺΥ Ὀδοοιηϊηρ Ὧϊ]5. ΡΌΡΙ], 
ψηδΐ Κιπα οὗ Ἔχοαερίιοηῃ σου] γοι ἰαἶκα ἴο ΤΥ ΘΠ ΔΥΙΟΌΓ ἢ 

Ογ712. ΝΟΏΘ, ψ] ἢ ΔῺΥ 500 οἱ 7π50106, Βοογαῖίθϑ. 
δος. ὟΥΕΙ], [δ ῃ, ΤΥ Ῥυβίηθθα ποὺ 15, ΟΥἸτοῦα]ὰ5, ἴο Ῥοιηΐ 

οὗν  ἴο γοῖ! βοιὴβ οἴμειβ οἰθνθῦευ [ἤδη τυ 56 1 ανοῦΐ ἰῃο568 
τη ίοτβ ΏΙΟΝ γοῖ Δ΄ 50 δχίοιβ (ο 6 ἰδαρῃΐς Ὀγ 6. 1 ἄο 
σοηΐο55 ἴο γοῦ, 1 Πᾶνα τηδᾶβ 1 Ἰοηρ ΤΥ δἰπαν ἴο ἀϊβοονθῦ 0 
ΔΙΊΟῺΡ ΟἿΓ [6] ονγ- ΟἹ Π]ΖΘ 5. [ἢ [15 ον τὲ ἴῃς οτραίθϑδί δαδβρίβ 
ἴη ἰἢ6 νϑύίοιι Ὀτϑηοθ65. οἵ ἱςπον]εαρο" 1 αᾶά εξ ϑίπιοῖ 
ΜΠ ΔηλαΖοιηθηΐ, 1 τϑιηθιλθου, ἰο ΟὈΘΘῦγΘ ΟἹ 5016 ΟΟΟΔΒΙΟΏ 
[αὐ ψῇδσα ἃ βεῖ οἵ ρξορὶβ δῖα δηραρβα 1ὴ 1ἀθητοαὶ ΟΡΘΙΘΙΙΟΙ5, 
41 οἵ ἴθ αἴθ ἴῃ δοβοϊπία ᾿ηἀσθηοα δηὰ τῃ6 οἴμεσ Βαϊ] 
ΤΟΙ] ἴῃ ψεα τῆ. 1 Ὀϑιπουρῆΐ τὴθ, ἴπ6 Ὠἰβίοτιυ οἵ [86 τηδίίευ νγὰ5. 
νοῦ Ιηγοϑιραίίΐοη. Ασοοταϊηρ!ν [ 5εῖ ἰοὸ ψουκ ᾿ηνρϑερδίηρ, 
δηα 1 [οππά. παῖ 1 411 ΠΔρΡΡρεηβα νεῖν παίσγαγ. ΤΏοβα ψΠῸ 
ΟΔΙΓΙΘα ΟἹ ΤΠΘΙΓ δῇδιτβ ἢ ἃ ὨΔρΡΏΔΖαΙα ΔΉΠΟΥ 1 584.7] ΜΈΓΕ 
Ραββα ὈΥ [ΠΕ ἰοθθθβ.; Μηδ ἴΠοθ6 πὸ ἱκορί {86 1 8 
ἼΡΟΩ [ῃ6 οἰγείοἢ δηᾶ ραϑϊα αἰϊθηϊίίοη 1 βϑοοῇ ρεϊοεϊνεά ἴο Ὀς 
τοι βα ὈΥ (με ρτγεδίει δα56 δηάᾶ ρτοῆϊΐ οὗ {πεῖν απαογία κί ηρβ.5 
10 15 ἴἰο ἴπ65886 1 ψου]ά τεοοϊηιηεηα γοι ἴο Ὀείακε γουτβεῖῖ. 
ὙΥαΐ ϑὰὺ γοι ἢ Τιβαγῃ οἵ (ἤθη: δῃᾶ πη1655 [μὲ ψ1} οὗ (οά 
ΟΡΡΟβ6,51 νβῃΐαγα ἴο 580 γοι Μ01} Ὀβοοῖὴθ 8ἃ5 οἶθνυϑὺ ἃ τηδῃ οὗ 
ὈπβΙη655 85 Οὐδ πλρῃΐ ΠΟΡ6 ἴο 566. 

111.---ΟὙἸ ΟΡ 115, οα Πρδαγίηρ ἰδαΐ, θχοϊαϊηθᾷ : Β6 5816, 
σΟΟγαΐθ5, 1 11} οί ἰδὲ γοῖ! -ΡῸ ΠΟῪ ὉΠ|1 γοι οἷγα [Π6 ρῥτοοίβ 
ὙΓΏΙΟΉ, ἴῃ [η6 ργέϑθηοα οὗ οὔἵ πεηᾶβ, γοῦ πηάογίοοκ 7851 
ΠΟΥ͂ ἴο ρῖνε Π16. 

1 ΑΔ ““ἴο 5δον γοῦ δαὶ [θτα γα οἰϑυϑ. 
3 ΟΥ, ““ΨἘΟΠΟ0 δῖα ριθά ψίτ τμ6 δῖρμοθι Καονίεάρε ἴῃ {πεῖτ: τοϑρθοῖίνα 

ΟΟΠΟΘΙΏ5." (ΟΕ “ἅεφε. ἸΝ. νἱὶ. τ. : 
5. Τῆι, ““ροῖ οἡ ΠΌΊΟΙΚΟΥ; βαβίοσ, δηᾶ πλογα ργο βίον." 
6 Οτ, ““5ῃοσί οὗ βοῃηβ ἀϊνίηθ ἰηἰθυροϑβίτοῃ, 
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ὙγῈ11 {Π6η,1 ΟΥΐοραμις (Θοογαΐαϑ τερ] 164), ψηδὲ 1Γ 1 Ὀερίη 
Ὀγ βϑδοσνίηρ 2 γοῦ ὕνο βουίβ οἵ Ῥξορῖίθ, ἴῆ οὔβ δχρθῃάίηρ ἰαῦρα 
ΒΌΤΩΘ Οἱ ΤΩὩΟΠΘΥ͂ 10 ὈΠΠΔΙΩρΡ 1561655 Ποιῖ565, (ὴ6 οΟἾΟΥ δἱ [ατ 
1655. οοϑὶ εγεοίηρ ἀψει!ηρα τορὶοῖθ τ ἢ 411 τον ῃραβά ; 1} 
γοῖ Δάμπ) (δὲ 1 Πᾶνα ἰαἰά τὴῦ ΠΏΡΕΥ Ποῖ οὐ οὔξβ οὗ ἰ{ῃ8 
ΘΘ5ΘΏ[1415 οὐ ΘΟ Ων ὃ 

ΟΥ̓. ΑῺ ΘβϑθηΈ41 ροϊηΐ τηοβί σϑυίδιηἶν. 
δα, ΔΑηά 5Ίρροβθα ἴἢ σομηθοίίοῃ τ [6 βϑαῖηθ, 1 ποχί 

Ροϊηξ οὖξ ίο γοι ὃ ἔτο οἴμεὺ 58εἰ. οἵ ρείβοῃβ :--- ες Ετϑί 
ῬΟΒΘΘβθο 5. οἵ {υσηϊπτὸ οὐ νοι Κιπᾶϑ, ψΏΙΟἢ {Π6 ν σδηποῖ, 
Ὠονανου, ἰαν θῖῦ μαμᾶς οα θη {π6 πϑρα δγίβθα ; ̓ἱπᾶθρά 
[ἢν Βαγαϊγ Κῆον 1{ {μεν Ὦανα σοί 4}1] βαίβ δῃηά βοηά οὐ τοῦ: 
ΥΏΕΙΘΌΥ {πεῈΥ ραΐ ποιβεῖνεβ δηα {ΠΕ Ὶ αοϊηδϑίοβ ἴο τ ο0ἢ 
Ταρηΐα] τοῦτο. ΤῊ οἰϑθ δ’Ὸ ῬΕΥΏΔΡ5. [655 ΔΙΏΡΙΥ, ΟΥ̓ δῖ 
ΔΏΥ ταῖθ ποῖ πλοῖα ΔΠΊΡΙΥ͂ 5ΌΡΡΙ6α, ας {πον πᾶνε αυςξιυίῃϊηρ 
ΤΟΔΩ͂Υ αὖ {πα τηϑίδηϊ ἔου ᾿ητ α]αῖθ π156." 

(γι. 685, ϑοοζαίδϑ, δηα ἰἴ5 ποῖ [Π6 γϑαϑο 5ΠΏΡΙΥ (πὶ ἢ 
[η6 Πίβί σα86 δνυθυσγίβίηρ 15. {πτόνῃ ἄοψῃ Μῆθτ ἴὑ σμδηορᾶ, 
ΜΏΘΓΘα 5 ἰποθα οἰπδῖς ἢᾶνα δνθυυτῃηρ δἰτδηρεά, Θδοῇ [ἢ 18 
ΔΡΡοϊηςεα ρῥίαςα ἢ 

Οὐυῖθ τὶρῃῇς (86 δηβνετθα), δρᾶ [86 ρῇταθα ΠΏρΡ]165 {πα 
Θυθυυ Πρ 15 ΟΥ̓ΘΙ͂Υ διτδηρθά, ποῖ 1ῃ ἴῆ6 ἢἤγθί οἤδηος ρῥἷδοβ, 
Ραυΐ ἴῃ ἐμαὶ ἰο ψὨΙΟΝ 10 Ὠδίατγα! Υ ὈΘΙΟΏρΒ. 

γι 85, [ῃ6 οα86 15 ἴο {πΠ6 ροϊηΐ, 1 {Π1ηΚ4 ἀπ ἄοδϑ 1η- 
γψοΪνα ΔηοίΕΥ Θσομουηΐο ὈΓΏΟΙΡΪ6. 

δος. Υαί, ἴῇξῃ, 11 δχδιριῦ ἴο νοῦ ἃ {πἰγὰ σοπίγαβί, ὨΙΟ 
Ὀφαῖς οὐ {πε σοπαϊποη οὗ ἀοιηθϑίο 5ανοθ Οἡ {π6 ομξ 5146 
γοῖι 5141} 566. {δ [αἰαῖ ματα δηᾷ ἰαϑί, ἂ5. 1 τῇδὺ 580, δῃᾶ 
γαῖ (οσ νεῖ Ὀτεακίηρ {Π6 1 σἤδιη5 δηα τυπηΐηρ ασᾶν. Οπ {ῃς 
ΟἾΟΥ 5146 [ῆς οἷανε. αἴὸ Ἰοοβθα δηᾶ ἴδ 6 ἴο πῖονϑ, Ρεὲ ἔου 1] 
{Πδΐ, {Π6Υ σῇοοβα ἴο ψοσκ, 10 5θεηηϑ ; {Π6 0 δῖα σοηϑβίδηϊΐ ἴο {ΠΕ |Ὁ 
τηδδίθιθ, [τὨϊηΐς γοῦ Μ0||1 δάτηϊ {ΠπΠαΐ 1 Ποῖα Ῥοϊηΐ οἷἵ Δπο ΠΟΥ 
[πποῦοῃ οὗ Θοοθμοτῦ ὅ ουἢ ποίίηρ. 

γί. 1 ἄο 1π4666----ἃ [δαΐατε τηοϑῦ ποθ υίῃγ. 

1 Τήποκο [Ὀτγϑοϊςοίθ 85. δὴ βαϊίουίαὶ ἱπιθυροϊδίίοη 11. στ, τί οὖν, ἔφη .---- 
ν]. τὰ, ποιῶμεν]. 366 ἢἶβ δαϊίοη χΧεπμοῤῥογιοε 7Ζ):αζορ. περὶ οἰκονομίας 271 5677167 
27 γἹη,οἰἼοἦεν Οεείαζέ; δᾶ Ι͂ῸΥ ὃ Οὐ ΠἸοἸθ) οὗ ἢ15 νίδανγθ, δ δγίίοῖα ὉΥ 
Οματῖθς Ὁ. Μοιτῖς, “" Κϑηορῆοη᾿ 5 Οδοοποῃηίοιβ,᾽᾿ ἴῃ [η6 “1»ε6γζοαν 7οτεγηαΐ οὗ 
Ῥαϊοίοογ, νοὶ. 'ἴ. Ὁ. τόο [3ο]]. 2. Α5 ἃ ἀεδιποῃϑίγαζου, 

5. ΕΑΝ ἰὴ ἃ ΤΠ͵ΟΥ, Οὐ 8 ρῥἰοίαγα,᾿" 1 ΟΥ, ““Θοομοχηϊοαὶ γοϑα].᾽ 

ΝΟΙ,, 11Π--ἰ Ρ 
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δος. ΟΥ̓͂4Ϊκ6, ἀρϑίη, [6 ᾿ἰῃϑίδηςσςβ οὗ {Ὸὺ [ΔΙ οΓ5. Θηραρεά ἢ 
οὐ νυ ηρ᾽ ἔΥπλ5 45 πκ6 85 Ῥοϑϑῦ]6, ΤῊΘ οὐδ 85 ἤδνεῖῦ ἄοῃα 
Δδϑοσίηρ παῖ ἀρτίου] γα ἢ85 ὈΘΘη 15 τ], Δηα 15 ἴῃ [6 ἄδρίῃ. 
οὗ ἀδϑρδαῖγ; {πΠ6 οἴδοι μδ5 4}}] ἢς πϑϑᾶβ ἴῃῇ δραπάδησε δηᾶ οὗ {πῸ 
Ὀεϑί, δμα μον δοααίτεα Ὁ.-- -"Ον [Π15 βϑῖὴδ δρυίουϊίαγα. 

85 ((γτοθυ]ας δηϑεγθάλ), ἰο θῈ σαΓ6 ; ΡΕΥΠΔΡ52 {πΠ6 ἔὈΓΠΊΘΓΥ 
5ρΘηας Ὀοίῃ [01] δῃμα ΠΠΟΏΘΥ Ὡοΐ 5ΙΠΡΙΥ Οὐ ψῃδὺ ἢ6 πεεᾶϑ, Βαϊ 
οὐ ἰδίηρθ ΜΏΙΟΙ σαι156 δὴ ἸὩ]ΌΓΥ ἴο ἤοΙ56 Αἰκα δηᾶ οσῆε.. 

δός. ΤἬδί 15 ἃ ῬΟΘΘ1016 οα56, πὸ ἀουθί, Ὀαΐ ’ἴ 15. ποῖ [Π6 
ΟἿΘ [μα 1 τοίου ἴο : 1 τῇθδὴ Ῥϑορὶβς ρτείεῃμαϊηρ [ΠΘΥ δ16 
αιτλθῖθ, δηα γε (6 ν ἤδνα ποῖ ἃ Ῥ6 ΠΥ ἴο ΘἜΧρεηᾶ οὐ [Π6 γε8] 
ῃρϑάς οὗ {πο ῖγ Ὀπϑῖη 655. 

οὐ, Δηά ρῥγδυ, ψῃδί τδῦ Ὀ6 ἴῃς τϑάβοῃ οὗ [Πδΐ, ϑοοζδίαϑβ ἢ 
δός. οι 51.411 σοῖὴβ ψ] ἢ τὴς δηᾶ 566 [656 Ῥξορὶβ αἷ9ο ; 

Δα δ5 γοι σοπίοιρίαία [6 θοθηθ, 1 ργθθΌμη8 γοι νν}}} ἰὰῪ ἴο 
ἢδατί [6 ΙΘϑϑοῃ. 
. ΟΥ̓ ΜΠ], 1 ῬΡΟΒΒΙΌΪΥ 1 σδη, 1 ΡὈΓΟΙΏΪ56 γοι.. 

δός. 685, δπα ψἘ116 γοὺ σοπίειηρίαία, γοὰ ττιϑί ΤΏ ΪΚ6 
{τ14] οἵ γουγβο! δηα 8566 1 γοῖὶ πᾶνε ψὶ ἴο πηάἀογδίδηα, Αἱ 
Ρτοϑθηΐῖ, 1 Μη] Ῥθαγ γοὰ ψιίηθ85 ἰῃδΐ 1{ 1 15 ἴο ρῸ δῃηᾶά 866 ἃ 
ῬΑΙ οὗ ὈΙαγϑῖθ ρουοσιηίηρ ἴῃ ἃ. σομηξάν, γου Μ01 ρεῖ ὉΡ δἱ 
σΟΟΚ-οσον, δηα οομλθα ἐγααριηρ ἃ Ἰοηρ ΑΥ, Δα Ὀ]Υ π16 νο] αι} ]}Υ 
ΜΠ τεαβοὴβ ΜΨΏΥ 1 5Ππου]α Δοσοιηραην γοι ἴο 8566 {6 ὈΪδγ. 
Βυΐ γοι! ἤᾶνα πθυοῦ οὔος Ἰηνι δα τὴς ἴο οομὴδ δηά ψ]Ώ655 
510 ἢ δὴ ἱποιάθηΐ 85 ἴποϑα γα ΕΓ βρεδκίηρ οὗ [50 ΠΟΥ͂. 

Ογΐ, Αηά 50 1 βθεῖῃ ἴο γοιῦ τιἀϊοι]οιιϑ ἢ ὃ 
δός. ἘΔΙῚ τότε τ] ο]ου 5. ἴο γουγβοῖῖ, 1 ταύγαηῖ. Βαΐ ΠΟ 

Ιοῖ τὴ8. Ροϊῃξ οὔύδ ἴο γοι δηοίμου οοπίταβί : Ὀοίψεθῃ σδυίδ! ἢ 
ῬΘΟΡΙΘ ψῆοβα ἀθα]ηρ τι ὨοῖθθῈ5 85 Ὀτουρῃςΐ (θὰ ἴο ἐμὲ 
ὈΤΙΩΚ οἵ ρῬονειῖῦ, δηα οσεγίδιη οἰ πὸ πᾶνε ἰοπηα ἴῃ [Π6 
58Δ1Ὼ6 ῬΌΓϑαΙ [ῃ6 τοδα ἴο δίῆπεησε,: δηα ἤν ἃ τἱρῃΐ θϑϑιάθς 
ἴο Ρἷατηβ [ποηηβαῖνοβ ἀροη {Πεὶγ ραϊηβ.ὅ 

1 γεωργίας. 866 ΗἩδτηίπηδη, “». Χεμ: Ὁ. το9Ω. Ηοϊάᾶ. οἵ. ῬΙαί. 2ατυς, 
8ο6 ΒΕ. Τϑοοῦ, “γζεοῤ. 32. 

2. Οτ, “Π|κα ΘῃοαΡὮ ἴῃ [ῃ6 ομ6 οἂβα [Π6 ΤΏ ΠΟΥ δηά ρδΐηϑ δῖὲ βρεηΐ, εἰς. 
8. ΟΥ, “8 σουηϊο ΟΠΘΥΘΟΥΟΓ ἴῃ [Π6 ΡΕΓΟΓΏΔΉΟ6. 806. ““Νοῖ 50 δοχηϊς 85 

γοῦ τηιϑί ΡΡΕΈδ. ἴο γοῦγϑαϊ (2.4. 1 γου Καθη βθηβα οὗ [ῃ6 Ἰπἀϊογοι5).᾽" 
4 ΟΥ, ““ψγ»ῶοὸο ἢανα μοί ΟὨΪΥ δἰίαϊηβα ἰο δἤπθηοα ΌῪ 1Π6 βαῖῖα ρυγϑαῖς, αὶ 

οδῇ ΠΟΙ] (Ποϑῖγ θεᾶς ὨΙρΡΏ, δῃα τῆδὺ ΜΜ611 ρυϊάθ {ποηηβεῖνες οἡ (Παῖγ [Ὠσυ 
5. σῇ Βοιι. 72. χἰ. ττ4, ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν ἀγαλλόμενος, οἱ ῥαΞεῖνε; 

Ἡΐογο, νἱϊῖ. τ (Ῥεῖονν, ρ. 380) ; ““μαωῦ. 11. νὶ, 26 (Ττδηβ. νοὶ]. 1. Ρ. 143). 
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ΟἹ. ΝΥ ΕΙ, πε, 1 τῦδύ 1611 γοι, 1 5686 δῃᾷ ἱζῆον Ὀοίῃ 
Ομδιϑοίθιθ 85 ΜῈ]1 δ γοὰ ἄο; αῖ 1 ἀο ποῖ Πηα τηγϑβεὶῖ ἃ 
ΜΠ [Π6 τηοτα ᾿ῃοϊπαξα ἀμηοηρ [ο56 ὯΟ ΡΆΙη. 

μος, Βεοδῦβε γοὰ ἰοοῖϊκ δ [ποτὰ 15 δ5 γοῖ ταϊρῃς αἱ (ῃ68 
δοίοβ ἴΏ ἃ {ΡΘΑΥ ΟΥ σοϊῃδάᾶν, δηᾶ μι [86 βαῖὴβ Ιηἰβηΐ 
-- γοῦν οὈ]θοῖ Ὀείηρ ἰο ἀειρμς [Π6 βαγ δια οδάττα (π6 Ἔγρ, Ὀπί 
μοί, 1 (αἶα 1, ἰο Ὀδοοιὴθ γουτβαὶῖ ἃ ροεῖ. Αηά ἰῆθγα γοῖ ἃΓ6 
τίσ δηουρῃ, πὸ ἀουρί, βῖποα γοι ἤᾶνα ΠῸ ἀβϑίγα ἴο Ὀβδοοης 
ἃ Ὀἰαυτρῃῖ, Βαΐ, ΨΏΘη ΟἸΤΟΙΠἸδίϑ 065 ΘΟΙΏΡΘΙ γοῖι ἴο ΘΟ ΠΟΘΙ 
γουῦτβο  ψ ἢ ΠοΙβοιηδ 510, ἄοεβ 1 ποῖ 566 ἴο γοι ἃ {Π{|6 
[ΟΟΠΒῺ ποῖ ἴο σοηϑί θυ ΠΟῪ γοὰ δῖ6 ἴο δβοᾶρε Ὀδίηρ ἃ ΤΏ ἘΥῈ 
ΔΥΣΔΊΘΌΥ ἴῃ [Π6 τηδίζου, Ἔϑρεοῖα ν ἃ5. [)6 βϑτὴθ ογξαΐασοα ΜΏΙΟΙ 
α1γα ΡΟΟΩ [ΟΥ̓ 1156 8.6 Ὀτοπία]α ἔοὺσ 5816 Ὁ 

Ογίΐ. ὅ0ο γοῖι ΙΒ τὴβ ἴο 56εῖ ὉΡ 85 ἃ Ὀτγεθάευ οὗ γοιηρ 
Ὠοῖβθ5,} ἄο γοιι, ϑοοζδίθϑ ἢ 

μος. Νοῖ 850, πὸ πιοῖα ἴδῃ 1 ψου]Ἱᾶ τεοοιῃμηεηα γοι ἴο 
Ρυτομαβα ἰδᾶ5. δηᾶ ἰταῖη ἴπθὰ ὉΡ ἤομθ ΡῬοΥΠποοα ἃ5 ἴδυτ- 
ἸαΡθοιτοῖθ. Βυΐ ἰῇ ΤΥ ΟΡΙΠΙΟΏ [ῃθΓῈ 15 ἃ σδιίδίη ΠΔΡΡΥ͂ 
τιοϊηθηΐ οὗ στον ΜΏΙΟ. τλυδὲ [6 561Ζεά, δἰκ6 ἴῃ τῆδῃ δηά 
ἤοΥ56, το ἴθ ῥτάϑεηΐ βεύνιοα δηᾶ 10 {πἴὰτ6 ῥσγοηηῖθα. [ἢ 
Γαΐ ΠΠποίγαίίοη, 1 σδῇ 5ΠΟΥ͂ γοόο! ΠΟῪ ϑοη6 θη ἰτδδί 
{πεῖν ψεἀάρα ψῖνθϑ 1ἢ 0 ἢ ἃ ΨΥ ἰῃαΐ (ΠΕΥ Πηά ἴῃ ἴδ {τπῈ 
ΠοΙρτηδίθϑ ἴο [ῃ6 Ἰοϊηΐ ᾿ποῦθαᾶβα οἵ ἐπε} δϑίδίθ, 8116 οἴμευβ {τθαΐ 
[Πθ πὰ ἴῃ ἃ ὙΑΥ ἴο Ὀτηρ ΠΡΟη {πε ηλβεῖνες ΠΟ] 65 α16 αἀἰβαβίογ." 

Ογίί, Οὐρὶ ἰμς Ἀυβραηα οὐ [ῃ6 σὶΐς ἴο Ῥεῖ [ἢ ὈΪδιὰςξ οὗ 
[Πα Ὁ 

δός. ΠῚ 1 ρορθ 1] ἢ ἃ βἤθαρ χὰ ὈΪαιαθ (ῃ6 5ῃερβετζα, 
85 ἃ ΤῸΪΘ, ΟΥ 1 ἃ ἤΟΙθ6 5ῆον 5. νίοβ ψα [γον ἰΠ6 ὈΪαμηδ. ἴῃ 

ΘΘΏΘΙα] ἀροΩ [6 τίάθδσ. Βευΐ ἴῃ [ῃ8 οα88 οἵ ψοϊῆθῃ, 580- 
Ροβίηῃσ {6 ψῖδ τὸ ἢᾶνγα τεοθιγεα ᾿ηβϑίγποοη ΠῸΠ ΠΕΥ 
Πυϑραηα δηά γεῖ 5η6 ἀδιρηϊθ τη στοηρ-ἀοϊηρ," 1 ΤΏΔΥ Ὀδ 
ἰδὲ ἰδ6 ψιδ 15. 105}. Ὠ6]ά ἴο Ὀϊδιηξ ; δαΐ βυρροβίηρ ἢ6 ἢᾶ5 
πόνου {π|6α ἴο ἰθδοῦ μοῦ [Π6 ἢβιβῖ ὈΥΙΠΟΙΡΙ65. οὗ “ἴα δηά 
ΠΟΌΪΘ ᾽ ςοπάιοϊί,: δρᾶ βμαᾶβ ΠῈῚ αυϊα 8ῃ ἸρῃΟΥΔΠΊΙ5 ὅ ἴῃ [ἢ 656 

1 566 Φ7)ογεοηβαη 12, 1. τ. 
5 Βραδϊηρ ἢ ὡς πλεῖστα, αἴ. ἣ οἱ πλεῖστοι ΞΞ “" ἴο Ὀγΐπρ' ΔΡοιὶ ἀϊβαβίεγ ἴῃ 

τηοϑί οδβ65.᾿" 
3 ΟΣ, “|ογεοημαη ΖΡ, νἱ. σ, οἵ 8, Βοῦθ8 “"ἴο 500 νἱσα. 
4 Οἵ, ““τϊαρβ Ῥθασίι δᾶ οἵ σοοά ταροτί.᾿; 
5.,Α11. ““Ὧδ5 ἰτραϊβα ΒΕΓ δ5 8 ἄπηςβ, ἀβνοϊα οὗ [15 ΠΙΡῺ ἱτπον]βάρε. " 
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τηδίίοιβ, ΒΌΓΟΙ [6 ΠαΒδηα ΜΠ] ΡῈ 105}}γ7 ΠΕ] ἴο Ὀΐδιηθ. Βαϊ 
σΟΙῚ6 ΠΟΥ͂ (ῃ6 δἀἀεα), χα δα 411] ΠΠἸεηἀ5. ΒΓ ; τηδῖκα ἃ οἰθδῃ 
Ὀτθαϑί οὗ ἴΐ, δῃᾷ [611 α5, Οὐ τοθ]α5, τῃ6 οἱδίη. ὉΠγΔΙΙΒΗ 
{{π|ἢ : [5 [6 Γ6 ΔΩΥ͂ ΟΠ6 ἴο ΏΟΙΏ γ οι ΔΙῸ τηοτα ἴῃ ἰῃ6 Βαριΐ 
οὗ βδηἰγιϑηρ τηδίζετα οἱ πηρογίδῃσα [ἤδη ἴο γοῦν ψιΐαῦὉ 

Ογ1. ΤὭΏΘΙΘ 15 ὯΟ0 ΟΠ6. 
592. Απά 15 ἴδε ΔΩΥ οὴδ σι ΜΟΙ γοὰ ἃ 1655 ἴῃ [868 

Βαθῖς οὗ οοπνειβίηρ ἴμδῃ ἢ γοῦν τα ἢ 
Ογίΐ, Νοῖ τδῃγυ, 1 δῇχ ἰοχοξά ἴο δά. 
δος. Απμάᾶ ψ θη γοὰ τηδιτιθα ΒΕΥ 586 νὰ ααἰΐθ γοπηρ, ἃ 

ΤΊΘΙΘ ο11|---αἴ δὴ ἃρ6 ΜΉΘ, 85 [ΔΓ δ8. βϑείηρ δηα Πεδιηρ ρῸ, 
58ῃη6 δά {δ 51:η81168ὲ δοαπδιηίδησα ψ] ἢ [μ6 ουὐΐθοτ που] 9 

ΟγΖ. ΟογίδιηΪυ. “ 
δος. ΤὭΏΘη ψου]α τ ποὺ 6 τοῖς δϑίοηιβηϊηρ (Πδὲ 586 

5Πο 14 Βανγα τοὰὶ Κηονιεᾶσα ΠΟΝ ἴο βρεᾶκ δπᾶ δοΐ (πδῃ {παῖ 
506 5ῃμοι 4 ρὸ ΔἸτορείμει δϑίταν ἢ 

Ογ11. Βυΐ Ἰοῖ τὲ αϑὶς γοῦι ἃ 4υ θϑίοη, Θοοίδίθο  ἤᾶνα [056 
ΠΔΡΡΥ Βυβθαμάᾶβ, γοῖι (611 5 οὗ, ὙἹὴο ἃῖξ Ὀ]6ββϑθα ψ ἢ ροοα ψῖνα5 
οαἀποεαίοα τ[Πδηλ {Πποιηβεῖναϑ ἢ 

δος, ΤΏΘΙΘ 15 ποίδίηρ κ Ἰηνεϑ σα. 1 Μ1Π] ᾿ηἰτοάπος 
γοῖ! ἴο. Αβρδβίδ, ῆοΟ Μη] Ἔχρίδίη [ἢ 656 γυηδίζουβ ἰο γοῖ! ἰὴ 8 
(ΔΥ τχοῦα βοϊθητῆο αν ἴδῃ 1 οδῇ. ΜῈΥ Ὀε]ΙοΥ 15 (δι ἃ ροοά 
Πα, Ὀδίηρ ἃ5. 586 ἰ5 {Π6 ῥῬδυΐπεῦ ἴῃ ἃ σοϊῃϊήοη δϑίδίθ, τηϊιδί 
πρϑάς 6 ἤδθγὺ δυβθδηα᾽5 σου ΡΟΙ56. δΔηα σοπηζεγρασζί ἔου ροοά ; 
51706, 1{1Ὁ 15 ΤὨτΟῸΡὮ (Π6 ἰγαηβϑϑδοίοηβ οἵ [Π6 ἈΒδηα, 85 ἃ ταϊο, 
{παΐ σοοάς οὗ 811 5βοτίβ. Ηπά {ποίτσαν ἰηΐο [Π6 Ποιιθ6, γε ἰξ ἰ5 ὉῪ 
τηθδη5 Οὗ ἴῃς συ δ᾽ 5 ΘοοηοτοΥ δης {τ (μαΐ [ῃς οτθᾶϊου ρατ οὗ 
[68 Ἔχρϑῃαιίαζα 15 ΟμΘοΚΕεά, δηα οἢ 1[Π)6 5 ΟΕ 551] 5516 οὐ 1ῃς 

ΤῊ 5 ΔΉ Δ] Πρ οὗ {π6 βϑαης ἀδρεηθ (Π6 ΙΠΟΓΘα56. ΟΥ ᾿πρΟν  Ι5ῃ- 
τηθηΐ οὗ ἃ ἡοΪῈ δϑίαΐθ. Απά 80 σι] τεραζγά ἴο {π6 τοιηδίηἱηρ 
αὐῖϑ δῃά βοίθησεβ, Σ [ΠΚ 1 σδῃ ροϊηΐ ουξ ἴο γοι {ῃς6 δο]δϑὶ 
ῬΟΙΟΥΤΘ 5. ἢ Εδοῇ ο8856, 1 γοιῦ [66] γοῖ! ἤδνα ΔῺῪ ΓΟΥΠΟΥ Ὡδεά 
οἵ Βε1ρ.2 

τν.--Βαὶ ΨΥ παρά νου ΠΙὰϑίταία 8411 ἔΠῸ βοίδηςθϑ, ϑοογαίθϑ ὃ 
(Οὐ ορυ 5. δδἰκε): ἴὑ σου ποῖ Ὀ6 ὙΕΥΥ ΘΑΒΥ ἴο (ἰβοονεῦ 
εἴποϊθηΐ οὐδ βιηε οὐ 411 [8 αγίϑ, δῃα αυ16 ΠΡΟΒΒΙΡ]6. ἴο 

1 Αϑραβίαβ. ὅ66 δρονϑ, ζζφφε. 11. νἱ. 36, ὑ. 6ο. 
2.4]. ““1Ώ6Γ6 ἀὺθ ϑασοθϑϑία! Ῥυουυη 5 ἴῃ ἜΘ οἢ ΨὯῸ ΨῚΠ ΡῈ ΒΔΡΡΥ͂ ἰο 

[Ππιϑίγαΐία δὴν ροϊπί ἴῃ ΨΏΪοἢ γοὰ (811 γοῦ ὨΕΘΩ͂,᾽ εἰσ, 
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Ὀβοομηθ 5164. 1 411] ομθ᾿β 561. 850, ρίβαϑβθ, οοηῆῃβε γουτ- 
561 ἴο [Π8 ΠΟΌΪΘΙ Ὀτϑῆσῇθο οἵ Κηονίθαᾶρσα 85 θη τεραγα {ΠΕ ὴ, 
ΒΟ δ5 1 Ψ1] Ρεϑί Ῥεῆΐ τὴς ἴο ρυσθαρ ΙΓ ἀδνοίίοη ; 6 80 
δορά δ5 ἴο ροϊῃηξ τὴαὸ. οἂὔῖΐξ [686 δηᾷ [Π6 1 ρϑιουμηθίβ, δηά, 
αῦονα 411, σομίρθαίθ ἃ5 ἴα 85 10 γοόοι 1165 ἴῃ6 δἱά οἵ ὑουγ 
ΟΥ̓ ῬΘΙΒΟΏΔ] 15 ΠΠΟΈΟΏ, 

δός. Α ροοά ϑβυρρεϑίοη, ΟΥΠ ΟΡ Ϊπ5, ἔου ἴῃς Ὀᾶ56 πιθοῆδηϊο 
ΑΥίθ, 80 οδὶ]βᾶ, ἤανε ροΐ ἃ "δά ἤδη; δηᾷ ψῇῆδί 15. ΙΏΟΤΘΕ, 
δῖ ρα τὴ 1] ταραΐα ὈΥ οἰνη 56 α σοΙη Π 1165, ἀπ ποί πη- 
ΤΟΔΒΟΏΔΌΪΝΥ ; βθϑίηρ (ΠΕΥ δῖα (ῃῆ6 τυ]ὶη οἵ [ῃῆ6. Ὀοάϊαθ5 οὗ 8]} 
ΟΟΠΟΘΙΠΘΑαῖ ἴῃ ἰῃ6 πηι, ΜΟΥΚΟΙΒ. δΔηα ΟὐοΥθθοῖθ ΑἾἸκα, ῆο 816 
[οτοβα ἴο γείλδί ἴῃ δἰ Ὧρ Ροβίατοα δηαᾶ ἰο παρ [ῃ6 ρ]οοπι, ΟΥ 
αἰδό ἴο ογοιιοῇ ψῇοϊα αν σοηϊοηίηρ ἃ ἄπτηαᾶςθ. Ἡδηά ΙἸῃ 
Πδηα τι ῥὮγϑβΙοδὶ δηουναίοη [Ὁ] ἀρᾶος δηθο]θιηδηΐ οὗ 
501] : 116 τὴς ἀθηγαηα ΜΏΙΟΝ τ[ῃ656 Ὀδ56 τθοῆδηϊς διΐβ Ὠλαῖκα 
ΟἹ [ες {1π|ὲ οἵ ἰῃοβα εηρίογεα ἴῃ πε ἰεανεθ ἤθ ΠΟ 
Ιείδασα ἴο ἀδνοίς ἰο ἴῃς οἱδϊπη5 οἵ {ΘΠ αἀ5ῃ10 δᾶ τῆς σἰδίβ. 
ἩΟΥ͂ οδὴ 5:ὸ0 [ΟἹ 6 οἴπει ἤδη 50 ΕἸθηᾶθ. δῃᾶ 1] 
ἀξίθδηεοιθ οἵ τῇς. [αἰ μευδηα ῦ 500. το 950 [ῃηδὺ 1ῃ 50Π18 
σίδίθβ, ββρθοῖα νυ [Ποβ6 τοραυϊθα το Ὀ6 ψαῦῖῖκο, Ὧο οἸΖρη ἱ 15 
ΔΙ ]ον ες α ἴο ἜΧΘΥΟΙΒ6 ΔΗΥ͂ ΤιΘΟἤδηϊοδὶ οταῖ δ 4]]. 

Ογ1. ΤΏΡ ψΏΙΟΏ αὔα [86 ατίβ. γο ποι] σοῦη561 τ5. ἴο 
Θηραρα ἴῃ ἢ 

δος. ὟΝ 611, νε΄ 5841} πού 6 δϑῃβδῃηθά, 1 ΠΟρΡΘ, ἰο ἰτϊζαΐα [ἢς 
Κίηρ οἵ Ῥειβία "2 Τῆι ᾿πΟΏΔΙΌΉ, 1 15 5814, τοραγβ διηοηρϑί 
[ῃ6 ποδ᾽εθὶ δηᾶ τηοϑί ΠΘΟΘϑθΥ ΡυΓΘΟΪ 5. ὑοὺ [ἢ ΡΥ]  ]ΑΓ, 
ὙΏΙΟΝ αἵ [ῃ6 αὐίβ οἵ μυβΡδη ὝΥ δηα γαῖ, απ ἴῃ {Π6886. ἔνο 
ἢδ ἰακο5 [ῃ6 βίτοηραβϑί πἰθγεϑί. 

γαῖ ! ((ττοῦυ]5 Θχοϊαϊ 64) ; ἄο γοῖ, ϑοοζαῖβϑβ, γϑα] 
Ὀδίιονα ἰμαῖ τΠ6 Κίηρ οἵ Ῥοιβία ρᾷγῦ5 ἃ Ὀδίβοῃδὶ τεραγά ἴο 
Πυβραηάτγυ, δἱοηρ ΜΙ 411} Ἀ15 ΘΕΟΥ͂ ΟΔΥ65 ἢ 

δός. δῆήα ᾶνθ ΟὨΪΥ ἴο ᾿ηνοβθραία [16 τηδίζεσ, ΟΥἹΟ 185, 
ΔΠΑΙ ἄδίοθαυ Μὰ 5841] ἀϊἰβοοόυθὺ ὙΒΘΙΠΟΥ παῖ 15 50 ΟΥὁἩ Ωοῖ, γε 
816 ἀρτεεα [ῃδΐ ἣξ ἴακεβ δϊοηρ ἰηΐεγεδῦ 1 ΤΩΠ]ΠΓΑΤΥ Τηδ(ΕΓ5 ; 

1 “Τὴ (6 5ίγίοί βδϑῆβθ, 6.9. ἴῃ6 ϑραζίίδίθβδ ἴὰ ϑρατία: ϑεε. οΐξ 
Ζας. νὶἱϊ.; Νεαντάθῃ, οὔ. οἷξ. 1. ο9, 1ο3 10]]. ᾿ 

2 1 ΜΟΙ ΤΊΔΚ6 ι1ι5 Ὁ] 5} δοίαδ!Πν ἴο ἰαῖςα ἃ ἰθαῖ ουΐ οὗ 1ῃ6 στεαῖ Κίηρ᾽ 5 
Ῥοοΐκ.᾿ ΑΞ ίο (ῃς ἀτθεὶς ἰοχί δ (15 ροϊῃΐ 566 1ῃ6 οοτητηδηίαίογβ, αηα 50 ἃ 
ποίβ ὉγΥ ΜῈ Ἡ, ΒΙομαγάδ ἴῃ 1[ῃ6 Οἰαξδείσαζ ευΐετυ, Χ. τοῦ. 
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5006, ΠΟΜΘΥΘΙ ὩΠΙΏΘΙΟΙΙΒ {826 {ΠἸΌῸΐΔΙΥ ὨδΊΟΩ5, [ΠΕΙῸ 15. ἃ 
ΘΟΥΘΙΠΟΙ ἴο 680, Δηα ΟΥΘΙΥ ΘΌΨΘΙΓΠΟΙ ἢδ5 ογάξγϑ ἴτοηὶ [ῇ6 
Κιηρ ψῃαῦ πσπηθεῖ οὗ σαναῖγυ, δυοθ δ, 5Π]}ηρθῖρ5, δηα ἰαγρεΐδου ὦ 
1 15 Ὧ15 Ὀιβίηθ55 ἴο βιρροτγί, 85 δάξβαυδαία ἰο σοῃίσοὶ [88 510- 
͵εοῖ φρορυϊαίίοῃ, οὐ ἴῃ οἂθ6 οἱ δοϑίι!ς δἰίαοϊκ ἰο ἀδίεμα τῆς 
σουηίυ. Δραῖΐ ποιὰ ἰμθθ6 (ῃ6 Κιίηρ Κεαρ5 ραγγβοηθ ἴῃ Αἱ] 
τῆς. οἰϊαβ]58. ΤὩς δοΐπα] βαρροτί οἱ ἴῆ656. ἄδθνοϊνεβ. ἀροῇ [ῃ6 
ΘΟγΘΙΠΟΥ, ἴο ΜΟΙ 86 ὍΔΕ 15 αϑϑίρῃεα. Τῆς ἰπηρ ὨΠΙΏ5ΕΙΓ 
ΤΏΘΔΏΜ 186. οοηάιοία ἰὰ6 δῆησδὶ ᾿πβρθοίίοη 8ἃη6α τον οἱ 
ἴτοορϑθ, ὑοίῃ ΠΘΙΟΘΠΔΙΥ ἀηα οἴποῦ, μα πᾶνε οτάφιθ ἴο ὈῈ 
ὈΠΑ͂ΘΓ ΔΙΙ5. ΤΏεθΕ 411 δ΄ β᾽πλ]ΘηΘΟΙΙΒΙΥ Δββει 164. (ἢ 
[86 ἐχοθρίίοῃ οἵ [ῃ6 ρϑιυθοῃβ οὗ οἰΐβ46]5) δὲ [6 τηπβίθσηρ 
στοιηά,32 50 πϑιηθά, Τμδΐί ρογίίοῃ οἵ [ῃ6 δύταῦ ΜῈ ΏΪΏ δοσα58 
οἵ (86 τόγὰὶ τοϑίάδμοα (ῃ6 Κιηρ τουίθβ ἢ ρεΐβοῃ ; [ἢ 
Του δι η θυ, ᾿ἰνηρ [ἢ τοιηοίου ἀἰβίσοῖβ οὔ 86 δρῖτα, ὃς 
ἰηϑρθοῖβ ΟΥ̓͂ ΡΙΌΧΥ, 56 η6Ἰηρ σουίϑιη {ΠΒΙΥ ταρτγοϑθηΐδίνοβ 
ὙΏθύανεσ τὴ6 οοϊῃμηδηάεπίθ οὐ φρδιτβοηβ, [δ σαρίαϊῃβ. οἱ 
ἰμποιιδαηά5, ἀπα τὴς βαίταρβ ̓  ἀῖα βθεὴ ἴο παγε {ῃεὶγ δρροϊηϊθά 
ὨΌΠΕΙ5. σοΙηρ]είθ, πα αἵ ἴῃ86 ϑϑῖὴδ {ΠΠῚ6 5}4}} ργξϑεηΐ ΓΠΕῚΓ 
ἴοοΡ5 Θαπ]ρροϑα ΜΠ ἤοῖθα δηα δύῖὰβ ἴῃ πογοιρῇ ΕἰΠοΙ ΠΟΥ, 
ἴπ656 οἴδποοιθ (86 Κίηρ ἀκ] ρη5 ἴο ποηοῦΐ, δηᾶ βῃονεῦα οἹ 5 
ὌΡΟῺ ἴθι ἰατρεῖν. Βυΐ δ5 ἴο ἴῇοβε οἴδποριβ ποπὶ ἣς Πηάᾶϑβ 
ΕἸΠΕ ἴο αν περ]εοϊθα ΠΕΙΓ ΘΑΥΓΒΟΏ5, ΟΥ̓́ΤῸ βᾶνε τηδαθ 
ΡῬγναία ρϑαίη οὐ {πε ροβίοῃ, {π6586 ἢ ΠρανΠΥ͂ ΟἸΑΒ 1565, 
ἀξροϑβίηρ' [ἤθ ΠῸΠῚ οἴῆοθ, δπα ἀρροϊπίϊηρ, οἴμοι βαρετηἰθηα- 
αηΐβ 5 ἴῃ {πε} βδίβαεά. ὅθ οομάποι, 1 [Π]ηἰς ΤῈ ΠΊΔΥ 58, 
1ΠἀΙἸβρυΐα Ϊν ῥύοόναβ ττ6 τηΐοτοϑῦ ψίοῃ ἢ ἴα ἰῇ τηδίίουϑ 
ΤΩ ΠΑ τΥ. 
ἘΣ ΘΥ [Π8ῃ (ἢ15, ΟΥ̓ Ἰηθδὴβ οὗ ἃ τόγαὶ ρίόρτθϑβ [ῃτοιρῇ 

ἴῃ8. σουηΐγ, ὯΘ6 Ὧδ5 δῇ ΟΡΡοΥΓΆΠΙΠΥ οὐ ᾿ηϑρϑοίίηρ, ῬΕΙΒΟΠΔΠΥ 
ΒΟΙΏΘ ῬΟΓΠΟΏ οὗ 815 ἰουγίοῦν, Δηά ἀρδαίη οὐ ν᾽βιηρ [Π6 
ΤΟΠΘΙΠΩ͂ΘΥ ἸῺ ῬΓΙΟΧΥ δ5 ἀῦονξ ὈΥ͂ {{510 ταριθδοηϊδίνεϑ ; δηά 
ὙΏΘΥΈΘΟΘΥΘΥ ἣθ ρεϑίοθίνεβ ἰδῇ δὴν οὗ ᾿ἰβ ϑΌνΟΥΏΟΥΘ δ ῥΓΕ- 

1 Οἵ, ασγγοῤλογοΐ, “" ὶοΚοΥ --ϑ 1614 Ῥθαγουβ. 
2 Ογ, ““τϑηάδζγοιβ᾽" ; “186 “Ομδαρ ἄθ Μαῖβ᾽ ἴοσ {μΠ6 ποποβ." (ΓΕ ὥγοῤ. 

ΝΊ. 11. τα. 
5. Τῆῖῖ, “6 βθηάϑβ βοῖὴβ οἵ Ζῴε γαξίλζεζ ἰο ἰμβρβοῖ."" ΟἿ, οὐὐ ““ἰτυδίν δῃά 

ψ0611-εϊονοά, 
4 5688, ἴογ {86 ϑσγϑίθηιχ, Ηογοά. 111. 89 [011]. ; ὥνγοῤ. ΝΊΤ]. νὶ. ττ. ; 

δ ΟΥ, 8ἃ5 6 580, ““Ἰηϑρθοιίίηρ οἴβοογβ. ἡ Οἵ, ὥνγοῤ. ΝΊΠΙ. 1. 9. 
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βϑεηΐ ἴο πὴ ἃ αἀιϑβίσιος {ὨΙΟγ ρορα]αίεα, δηα [ἢς 5011 ἴῃ ἃ 5βἰδίβ 
οὗ δοίινε οὐ ναΐοῃ, [11] οὗ ἰγθεβ δῃά ἔππ|ῖ5, 15 παίασαὶ ῥτο- 
ἀποίδ5, ἴο 5 Οἢ οἤοοῖθ ἢ6 δα 5. οἴπεγ ἰθυτίοσν, δαἀοσζγηϊηρ [Πθ 
ΜΙ οτθ ἀηα αἸβιρτ]5ῃϊηρ ἔθει ὈΥ 5εαίβ οὗ βοός, Βαΐ 
ἴμοβε οἴδοεῖβ ψῆοβα ἰαπα ἢδ 5665 ἱγιηρ 1416 δῃᾶ σι Ραΐ εν 
Πα ιαηΐβ, ΟΥἹηρ ΕἸΓΠΟΥ ἴο [16 ΠΔΥΒη 655 ΟὗἩ [Π6ῚΓ ρογειημηγεηΐ, 
[Π6ῚΓ ἸΠ5Ο]Θησοθ, ΟΥὁἨΎΘ ΤΠΕΙΓ περὶθοῖ, 6 ῬΌΠΙΒῃ65, δηα τηδἰκηρ 
ἴφια ἴο σϑαβα οη] {ΠῈ 1 οἷῆποα ἢ6 Δρροϊηΐβ οΟἴΘῚ τυ] ῖθ Ιῃ 
{Π6 1 ρίδοθ... ... Τθοθ5 ποῖ {815 σοπαποί ηἀϊοαίς αἱ ἰδαϑί ἃ8 
στοαῖ δὴ δΔηΧΙΕΙΥ ἴο ργοιηοία ἰῃς6 δοίϊγε οὐ] γαιϊίοη οὗ [ῃ6 ἰαμα 
ὉΥ 115 πῃ ιίδηΐθ 85. ἴο ῥτουιᾶς ἴῸγ 115 ἀδίθδῃοβ ὈΥ τη ]]Π1ἴϑτῪ 
ΟΟΟΠΡΔΊΟΩ ἢ 1 

Μοτγθϑονθιῖ, {Π6 φοΟυθτ ΠΟΥ ΔΡΡοΙηΐΘα ἴο ργθϑιἄθ ουεσ [ἢ 656 
ἴνχο αἀδραγιηθηΐβ οὗ σίαία δῖ ποΐ οὔθ δηά [6 ϑδῖηὴθ. Βιΐ 
ΟΠΘ οἶα85 βουθῖῃϑ [86 ἸΠΠδὈΙδηῖ5. ΡΥΟΡΕΥ ᾿ηοϊπαϊηρ (6 ΟΥΚΘΟΙΒ 
οὗ [ἢ6 5011, ἀπα οοἸ]]θοῖσ {μ6 ἐπραΐα ποτ (δηλ, ΔηοίῈ 15 
ἴῃ σοΙΙ8η4 οὗ [ῃ6 διηηθβα ραιτίθοηβ. [{ῆὴ6 σοιϊῃμηδηάϑδῃί 3 
Ρτοίθοία. {ῃ6 σοιηίτυ ᾿ΠΘ ΠΟΙ Ό]γ, [ῃ6 οἷν] ρονθίηοῦ οὗ {86 
ΡΟΡαΪδίοη, γῆ. 15 1 οἤδιρα αἶβδο οἵ {πΠ6 ρτοάιοίνε ψοσ5, 
Ιοᾶρεϑ δοσιβαοη ἀρδίηϑδὲ {ῃ6 σοιμηηδπᾶδηξ, ἰο τπ6 εἰδθοὶ 
[μα [ῃ6 ᾿ῃμαριϊδηΐβ ἀγα ργονεηϊεα ψουϊίηρ [Ὠγουρἢ Ἔα Ποίθ ποῦ 
οἵ ρτοϊβοϊίοῃ. Οὐ' 1 αρϑίῃ, 1 ϑρῖ[6 οὗ ρξᾶςβ Ῥεϊῃρ βεαουγθά 
ἴο [68 ψοῖκβ οὗ [ῃ6 ἰαῃᾷ ὈΥ {86 τη]]Πὺν φονευηοῦ, [6 
ΟἾΥῚ] Δα ΠΟΥ 511} ῥγδϑθηΐβ ἃ ἸΘΥΤΙΓΟΙΥ 5Ραῖθ6. [ἢ ρῬοΟραΪδίοα 
Δηα υη{ΠΠ64, τ 15. [ῃ6 σομημηδηάδης θ᾽ 1 ἴο δοσι86 [6 οἰν]]} 
τα]ου. ΕΓ γοῖι ΤΏΔΥ ἴακο ἰ δ5. ἃ τι]6, ἃ ρορι]δίίοη {Π]Π|ὴ0 
[πε Γ τουτουν Ὀδαϊν ψΜ1}} [8411] ἴο ϑιρροτίὶ {Π6 1, σϑιγβοη5. δηά 
Ὀ6 αυϊα ἀπθαπ8] ἴο ραγίηρ {πεῖ ἐραΐθ. ὙΏΘΓΘ ἃ βία 15 
Δρροϊπίβά ἢς 885 οσἤδιρα οὗ θοΐῃ ἀδβραγίπηδηίθ.3 

ὙΠεγεαροη (ΟΡ υΪα5 : ΚΝ Ὲ1], Θοογαίθϑ (5814 ἢ 6), 1{ 500 ἢ 15 
Ὧϊ5 σοπάποί, 1 δα ἰμαΐ (ἢ ρτεαῖ Κίηρ ἄοθϑ ρδὺ αἰζθηίοῃ 
ἴο Δρτισα!ξασζα ὯῸ 1655 ἐδ ἴο Π}1Π1ΠΈΆΤῪ Δ αῖτα. 

Αμά Ὀεβιάθϑ 411 {Π15 (ὑτοσεβάξα ϑοογαῖθ8), πο ΠοΓ6 διηοηρ 
[ῃ6 γδιίοιιβϑ σοιπηίτ165 ΜΠΙΟ Ὧ6 [815 ΟΥ νἱ᾽βϑιί5 ἄοθ 6 [81] 
ἴο τᾶ 1 Πῖ5. ἢιθί σαγα [ῃαὶ [ποτα 5041] 6 οτομαιαᾶβ δῃά 

1 Τιῖ. “ῬΥ ἰμοβα Ψῆο συδΙά δηά ραγγίβοῃ 11.᾿ 
2. ΟΥ, ““βαστίβδοῃ οοταιηδηάδηϊς, ἡ 1.11, ““ῬῬΩΓΟΌΓΤΆΤΟΙ,᾿᾽ 
85. "ΤῺ ρ8558 6 γϑαάβ π|κ6 ἃ ρΊοβθ. 8866 δρομί {86 ϑαίγαρ, “7, 111. 1. το; 

Ογγοῤ. ΝΊΤΙ, νὶ. τ; «μα. 1. ἸΧ. 29 ἴο]]. 
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ραγθηθ, ρα. δηα “΄ ρδγδα!]565,᾽ δ5. [θυ δῖ ἿδἹ]βα, [1] οἵ 8] 
ΔΓ ΔΠα ΠΟΌΪΕῈ ρτοάποϊβ ψμιοἢ τ[π6 δα Ὀτηρα Τοσίἢ ἢ δηᾶ 
ΜΠΠΐΪῃ ἴμ686 οἰ Ην μῈ βρεηαᾶθ Πἰ5 ἄδγϑβ, θη [Π6 βεδβοη οὗ 
[86 γξασ Ῥϑυ!5. Ὁ 

Ογ, Το Ὀ6 5.16, Θοοζδίθβ, 1 15. ἃ πίυσαὶ δηα ΠΘΟΘΒΘΑΓΥ 
σομοϊπβίοῃ δῖ ΏΘΩ {Π6 Ἰἰκϊηρ᾽ ὨΙΤΏ561Γ σροηθ 50 ἰαῦρε ἃ Ῥου- 
[οη οἵ Ὠϊ5 [1πΠ16 {Π6γ6, ἢ15 ραγϑάϊβεϑ 5ῃοι 4 ὃς ξιγηϑῃβα ἴο ροῖ- 
ἐξοίοη ΜΙ ἰτ6 65 δηα 411 εἶδα δαί 1] [μὲ δα Ὀγηρβ [Οστἢ. 

θῶ. Αηά βοΐὴβ 580, Οὐ οθυ] 5, [μι θη [μ6 [ηρ᾽ ΡΊνῈ5 
ο1Π15, Π6. 5 ΠΠΊΟΙ5. ἴῃ [ῃ6 ἢτδί ρίαοβ ἴπο86 ποὺ ἤᾶνα 5ῃονῃ 
{Ποιβεῖνοθ Ὀγᾶνα ΨΔΙΤΙΟΥΒ, 51η 66. 41] (ῃ6 ρῥ]ουρῃίηρ ἴῃ [8 
ΜΟΙ ψοῖα Ὀπΐ 51018}} ραίῃ ἰῇ (86 δῦβεηοε οὗ ἴῇοβα ψῆο 
βῃοῦ α΄ ῥγοίθος τῆς Πεάβ ; δῃᾷ ποχὶ ἴο [ῃ6586 ἣθ βΒ ΠΏ ΟῊΒ 
[ῃοϑαὲ ψῆο ἢδγε 5ίἰοοκεάᾷ {πεῖ οομπηίτεα Ῥεθὶ δῃᾶ τεη- 
ἀεγεα ἴπϑηλ ῥτοάπιοῖϊνε, οὐ ἴῃ6 ὈΓΠΟΙρΙῈ ἴῃ Ὀσυΐ ἴογ {μ6 
ἍΠ|6Ὶ5 οὗ [Π6 501] [ἢ 6 νγδυγῖοῦβ {πϑιηβοῖνεβ σου] ΒΟΔΓΟΕΙ͂Υ 11ν6. 
Απάᾶ ἴμεῖα 15. ἃ ἰαἷβ ἰοϊά οἵ γίιβ, [ἢ τηοϑί ἰδηλοιθ ὈΥΙΠΟΒ, 
1 πεξέξά ποΐ [6}] γοῖι, 0 ΘΟΥΕΙ ἼΟΙΓΘ ἃ οἵοόνη, ΠΟῪ ΟἹ ΟἿΘ 
ΟΟΟΔΒΙΟΏ δα 5814 ἴο ἴμοβε ψγὰο δα Ὀδδη οδ]]64 ἴο τεοεῖνα ἰΠΕῚΓ 
ο5, “1 αγ6, ὯῸ 1η]πδίοα, 1 6 Βιτηβο 1 τϑοειγεά τῃ6 οἱ 
ἄμε ἴο ΜΦΙΓΙΟΥΒ Δηα {ΠΠ|6Ὶ5 οὗ τῆς 5011] δἰκθ," ἴου “ ἀϊᾶ πε ποῖ 
ΟΔΙΤΥ͂ ΟΠ [ῃῆ6 ραΐπι ἴῃ βἰοοϊκιηρ [ῃ6 σουηίτΥ δηα 4͵50 1 ῥ͵το- 
ἰβοίϊηρ [ῃ6. σοοάδς ψι ἢ ΜΠ ΟΝ 10 Πα Ῥξρη βἰοοϊκεα 9 

ΟΥὙΖ2. ὙΝΏΙΟὮ οἰδαιν βἤονβ, ϑοογδαίθϑ, 1 [6 ας ὈῈ {τπ6, 
[δὶ [Π15 βδαῖβ Οὐὐγιβ ἰοοϊς 85 ρτϑδαῖ ἃ ρυϊάθ ἴῃ ἰοβίεπιηρ [ἢ 6 
ὈῬΓοαποίϊνε βηδσρίθβ οὗ ἢ15 σου ΤΥ δηᾶ βἰοοκίηρ ἰ ψιτ ροοά 
[Π]ηρ5, 45 ἴῃ ἢϊ5 τεραϊδι θη ἃ 5 ἃ ὙΔΙΤΊΟΥ. 

δος, ΝΥ, γε5. ᾿ἰηπαεεά, μα Ουτι5 ᾿νε, Τ μΒαγα πὸ ἀουθί 
Ἦἣδ ψου]Ἱᾶ ἤδνε ριονεα [ῃ6 Ῥεϑδὲ οὗ τΌ]ΘΥ5, δΔηα ἴῃ ΒΌΡΡοτί οἵ 
[815 Ὀ6]16 Γῇ, ἀρατὶ τομὴ ΟΠΘΙ ἰθϑ Π ΠἸΟΏΥ ΔΙΏΡΙΥ ΓαγΓ]5 6 α ὉΥ 15 
16, 655 δὶ Ὠαρρεπεάᾶ θη δα τηδγομεά ἴο ἄο Ὀαδίς6 ἔου 
[πΠ6 βονεσγεϊρηίν οὐ Ῥοιβία ὙΠ 815 Ὀγοίῆοι. Νοῖ οὔξ τηϑδῃ, 10 
5. 5814,2 ἀδβϑεγίεα ἔομὶ Ουγιβ ἰο {π6 Κίηρ, Ραΐ το [ῃ6 ἰκίηρ 
ἴο Ογτβ ἴθῃ5 οἵ 1ῃποιϑαημᾶθβ. Απηά [15 αἷἰδο 1 ἄξει ἃ ρυϑδῖΐ 
[ΟΘΌΠΔΟΩΥ ἴο ἃ ΤᾺ] 6.5 ΟΓΉ, παι ἢ15 ΓΟ] ΤΕ 5 [Ό]Πον Ὠἰπὶ οἷ 

1 1ϊ. ““1Π6 πιοϑβὲ ρἹοσγίοιιβ Κίηρ' ἐμδὲ ὄνϑγ Ἰἰνθα, " ὙΤΏΘ γοπηδτὶς σου] βαθηλ 
ἴο ΔΡΡΙΥ Ῥείίεγ ἰο Ογγὰβ ἴῃ6 ατεαῖ. ΝΙίβοΘ δηαᾶ οἰμοίβ τερασζα [686 88 18, 19 
ἃ5 ἰπἰόγροϊαϊθα, 866 Βοῆθηκι σα ἤος, ᾿ 

2. Οἢ «Ἱπαῦ. 1. Ἰχ. 29 [0]1. (Ττβϑηβ. νοὶ, ἷ. Ρ. 113). Ὁ 
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[Π6 1, ΤΏ ἔτεα ΜΠ], δρᾷ ψῇθη τἢ6 τηομηθηΐ οὗ ἀδηρει ΟΟΙΊ65 
γα ῆ156 ἴο ρατ Πομῃ Ὠἰηγ. ΝΟΥ͂ (15 5 [ῃ6. οαδ586 ΜΠ ΟΥ̓ΤΊΒ. 
ΗῚ5 πιθηβ ἢοΐ ΟὨΪΥ͂ ἔουρς {πεῖν δ 1165 5146 ὈΥ 5:48 στ ΠΏ) 
ΜΏ1Ὸ6 ΠῈ ᾿ϊνεά, θυ: σεη ἢς αἀϊδά {πε ὺ ἴοο ἀϊεαὰ Ὀδε]ηρ 
ΔΙΌΠΠα 815 ἀεδαᾶ Ὀοᾶγ, οὔς δπᾶ 411], Ἔχοθρίίηρ ΟὨΪΥ Αὐδθαβ, 
ἍΠηῸ ψὰ5 δρβθηΐ δἱ 815 ροβδί οἡ ἰῃε ἰῇ σψιηρ οὗ ἰῃ6. διτηγ.3 
Βαΐ [μογα 15. δηοίμευ ἰαΐα οὗ {815 βϑαῖὴθ Ουὐγβ ἢ ΘΟΠΏΘΟΙΟΙ 
ΜΠ Τιγϑαηᾶον, ὃ ΠῸ ὨΙΠ56 17 Πδιταϊθα 1 Οἢ ΟΠ6. ΟΟΟΔΒΙΟΠ ἴο 8 
[ΘΠ οὗ 15 ἴῇΏ Μδϑρατζα. 

1 γϑϑηάου, 1 βθειηβ, ῃΠ84 σοῃθ ψι ριεβεηΐβ βεηΐ ΌΥ 1Π6 
ΑἸΠ65 ἴο Ογίβ, πο φηϊογίαιηθα Ἠΐπη, δηα διηοηρδί ΟἾΠΕΥ 
ΤΩΔΙΚΒ. οὗ σουτίεϑυ ϑῃονεα Π 15. “Ρδίδάϊβε ἢ αἱ ϑδγαῖ5.ὃ 
Τυβαηᾶθ τγὰ5 βίο !βῃθα αἱ ἰη6 Ῥεῖ οὗ τῃς τεθ5. ΜΠ ΙΏ, 
811 ρῥ]δηίθα ὁ αὖ βαιδὶ 1ηΐθυναῖβ, τ 6 Ἰοὴρ βἰταιρηΐ τοῦδ οὗ 
αν ηρ ὈΙΔΉΟὮ 65, [8 ροτίδοις τερο]διίτγ, ([ῃ6 τροϊδηρϊαν ἴ ϑγτη- 
ΤΟ Υ οὗ ἴῃς σῇ οΐθ, δηᾷ [ἢ6 ἸΔΩΥ σαὶ βοθηΐβ ΜΏΙΟ, ἤπηρ 
δους [πθῖὴ δἃ5 16 ραοβά τῃ86 ραῖῖς. 1ῃ δαγλϊγαίίοη ἢῈ 
ΘΧΟΪαΙτη ἃ ἴο Οὐδ: “Α11 [815 Ὀδδαίν 15 τηϑύνθ]]ουθ. ΕΠΟΌΡΉ, 
Ραΐ ψῇαΐ βίο !βῆεβ 6 511} τοτα 15 (6 ἰαἰδεηί οὗ (88 
ΔΥΠΠΟΘΙ ὴΟ ΤηΔρρεα ουὖδ δπα διζδηρεα ἴοσ γοι [ῇ6 βενεσαὶ 
Ρατΐβ οὗ [15 81 βοθηβ, "8. Ουῖβ 5 ρ]εαβεά ὈΥ [86 τϑιλδῖξ, 
Δα 5814 : “Κηον ἴμεη, 1 γϑαηαᾶθι, ἢ 15 1 γῆὴο τηθαϑυτθά 
Δα δὐταηροα 1 41. ϑοῃῖθ οἵ ἰ(ῃς {τε65,7 ἢβ δααβά, “1 
απο ΜΠ ΤΥ οὐ Βδηᾶβ. ΤἸΠοη Τγβαηᾶθσ, ταρδσαϊηρ 
ΘΔΙΠΘΒΕΥ [ῃ6 σρϑαῖκου, θη ἢ6 5807 ἴπ6 Ὀδδις οἵ 15 ΔΡΡΑΙ͵ΟΙ 
Δα ρεχοεινεα 15 ἔτάρτδηςθ, ἰῃς βρίεμάοιυσ ϑ αἷ5δο οἵ τῆς. ῃξοῖ- 
Ιαοββ δηα δυῃ]θῖθ, δηα οἴου οὐμϑηηθηΐβ ΜΏΙΟ, 6 ΤΟΥ, 6χ- 
οΟἰαϊτηε : “ὙΥ̓αΐ 98ὺ γοιῖι, γτιβὴ ἀΙϊά γοὰ σι γΟΌ ΟΥ̓ 
Παηᾶς ρἷδηΐ βοΐῆβ οὗ ἰῆξβε {665} σψθογοαῖ ῃ6 οἰδεῦ: 
“ΤοΘ5. [πα βθγρτίθβα γοῦ, Τυϑαηᾶθυ ἢ 1 σοῦ ἴο γοῖ ὈΥ͂ 
ΜΙΏταβ, 10. θη ἴῃ ΟΥΔΙΏΔΙΥ ΘΑ 1 ΠΘνοσ ἀτεδιη οἱ 5 Πρ 

1 ΟἹ Τίΐοζο, χὶ. 12, 54 Οὐχ δυΐθοῦ 2α5527). 2 δε “αὖ, 16. 531. 
8. 566 Ἴταηβ. νο]. ἱ. Ἰπάθχ, Ὁ. 334, 5.2. 
1 ῬοσβιρΙν ἴο Χοπορῆοη Πϊπιβοιε, ὅ6ε6 ΤΎδη5. νο]. 1. ΡΡ. Ιχχχνῖ. Χον], 
5. 5366 76, 1. ν. τ (Ττα,β. νοὶ. 1. Ρ. 19). 
6 ᾿ρδάϊηρ δι᾽ ἴσου πεφυτευμένα, οτ 1 τὰ πεφυτευμένα, ἰΓ8 5]. “16 ναγῖοῦ5 

Ὀἱαηίβ ταηρϑα. " 
7 (ἢ, Ῥίοῃ. Εδ]. ὧδ Οορῃ. ὑὉ. το; Οἷα. ἐδ ,ϑεφεεί, ὃ 50. 
8. Τῆι, ““οὗ {μ656᾿ δεικτικῶς, 1.6. Ῥοϊμιίηρ ἴο [16 νατίουβ Ὀθααί85. οὗ [8 

ΒΟΘΏΘΓΥ, 9 Βρδάϊηρ τὸ κάλλος. 
10 ΤῊςβ Ῥεγβίδῃ “" ϑυῃ-οάα. ὅ8ξὅ6εε ὥνγοῤ. ΝΊ1]. ν. 58; ίσαρ. χν. 3. 123. 
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ἀονῃ ἴο 5ΌΡΡΕΙ ψιμουΐ ἢγϑὺ ρῥγϑου ϑίηρ 5ΟΠ16. ΘΧΘΙΟΪΘ6 Οἵ γγᾺΓ 
ΟΥ ΠυΒΡαηατν [ὴ (ῃ6 5νεαῖ οἵ ΤΥ ὈΓΟΥ, ΟΥ γϑηΓΌ ΓΙ ὴρ 5ΟΠΊ6 
ΒΕ ΠΠ16 οὗ ΠΟΠΟΙΙ͵, 8ἃ5. 5115 ΤΥ πιοοᾶ. “Οἡ δεαγίησ (ἢΪ5,᾿ 
5814 Τγβδηθυ το ἢϊ5 {πἰοηά, “1 οουἹᾶ ποῖ ΠΕΙΡ βεϊζίηρ ὨΪηῚ 
ὈΥ ἴῃ8 Πδῃα δηῃά δχοϊαιπηίηρ, “Ογτι5, γοὰ πᾶνε ἱπἀθεα ροοά 
Τρ ἴο Ὀ6 ἃ ΠΔΡΡΥ, τηδῃ,ἷ βίποα γοι ἃῖῈ ΠΔΡΡΥ͂ ἴῃ Ὀείηρ ἃ 
σοοά τηδη.᾽ 3 

ν.-- ΑἸ] {Ππ|5 1 τοαίθ ἴο γοῖι (οοητππθα ϑοοίαίθ5) ἴο 5807 
γοι (μα φαϊΐα ΠΒΙρῃ δπά τηϊρῃΐν ὅ ρεορὶβ Βηα 1 Πατγᾷ ἴο μοϊὰ 
δἱοοῖ του ἀρτιουϊίιγο, ἀθνοίϊοη ἕο νι ϊοἢ τὲ σου] ϑθθῖὰ ἴο 
Ρ6 τῆτιοβ Ὀ]θϑί, σοι] ηϊηρ 85 ἰ ἄοεϑ ἃ σϑυίδιῃ 56 η56 οἵ ἸὈΧΙΙΥ 
ἢ (6 56(Ἰϑδοιϊίοη οἵ δὴ πηρίονθα δϑίαία, δῃάᾶ ϑαοῇ ἃ 
(ταϊηΐηρ οὐ ρηγϑίοδὶ βηθυρίθϑ ἃ5. 508}1 ἢἴ ἃ τῆδῃ ἴο ὈΪδὺ ἃ [ἸῈ6 
τη81,}5 ρᾶιί. ΤΠ τίῃ, ἴῃ (ῃ6 Βιδί ρΐδος, ἔθοὶν οὔξδιϑ ἴο [μοβ6 
[δἰ ἰαουγ 411 [Πἰηρθ Ὠδοθβϑατν ἴοὸ τῆς ἰδ οὗ τηδῃ ; δηά, δ5 1 
{παῖ ψεῦα ποῖ θη ΟΡ, τηδῖςο5 βαυΠΘυ σοπ ας Οοἢ οὗ ἃ ἐΠποιιβδη 
Ια χατθ5.ὅ [Ὁ 15 586 5ΈΡΡΙ165 ψΠ ϑυδθίθδι βοθηΐὶ δηά ἔδιταϑί 
500. 411] [ΠΙηρ5 ὙΠεσ  ἢ ἴο δάοτῃ (ἢ6 δἰΐαιβ δῃα βίδίιεϑ οὗ 
[ῃ86 ροάδβ, οὐ'. ἄβοῖὶς πηδη᾽ 5 ρείϑοῆ, [Τί 15 ἴο ΠΕῚ οἶα ΟἿ 
ΤΊΔΗΥ͂ ἀδ]οδαοΙ65 οὗ ἤδθϑῃ ΟΥΓ [Ὁ] οἵ γερεία]8α οτοόνψίῃ ; 5 δίποα 
ἢ 6 Πᾶσα οὗ [ῃ6 501} 15 Ο] βεὶγ ΠηκΚεα {6 τὲ οὗ Ὀτδεάϊηρ 
ΒῆΘΘΡ 8η4 οδί[16, ΓΘ γα τουία]5 ΤΏΔΥῪ ΟΥ̓ΕΙ βδουῆσθα γ)γ6}} 
ΡΙβαβίηρ ἴο ἐς ροάς, δῃηά βδιβεν ΟἿ ᾿ευβοηδὶ ἡξεας ΜΠ Δ]. 

Αμα Ρδὶῖ 516, σοοα οδίθγθϑθ, ροιτβ οὔῦ ΠΕῚ ὈΪ ϑϑιηρθ 
ὌΡΟΩ 105 ἴῃ δραπμάδησθ, γε 5η6 ϑυῆειβ πο δ ρἹ5 ἴο Ὀς 
Γαοοινεα οἰδυηδίθιυ, Ὀὰΐϊ ᾿ἰππγτθ5 ΠΟΙ Ῥδηβίοηαυα. ἰὼ 50{Ὲ 7 
Θ᾽ αν ϑυμηπιουβ ἤδαΐῖ δηᾶ σἱηΐειβ οοἱά. ὙΤδοβα ὑπαὶ ἰαθοῦτ 
ΜΙ (θῖν μαηάβ, [Π6 δοῦα] δίνει οὐ 6 5011, 58ὴ6. ἰγϑίῃ5 
ἴῃ ἃ ψ θϑ! ]ηρ ΒοἢοΟ] οὗ Ποὺ ον, δα ϊηρ βίγεηρίῃ ἴο βίγθηρίῃ ; 
ὙΠ115ὲ ἰῆοθα οἴμοι ὑοθα ἀδνοίίοῃ ἰῖ5 σοῃῆβηβρα ἴο ἰμ6 ονοῖ- 

1 Οὐ, ““ογίαηδῖδ, Ὁ 
2. ΟΥ, ““γοῖ δἵα ἃ σοοά πηδῃ, δῃά {μευθῦΥ ἐογίαπαεία. 
5. Τὰι. “ποῖ δνθὴ (ῃ6 τηοβί ὈΪΘϑϑεά οὗ τηδηκίηα οὶ αὐϑίαϊῃ ἔγοπι. Ὁ 566 

ΡΙαι. ᾿ἰεῤ. 344 Β, “" ΤὨβ βαρεγδιίνειν Ὀ]θϑὲ δηα νγε611-ἰο-ἄο.᾽ 
4 1Ὰι. ““Τυδνοίίοῃ ἴο ἰ|ἃ ψουϊα βϑθῖὰ ἰο 6 δ οποβ ἃ Κἰπᾶ οὗ Ἰυχαῦν, δῇ 

ἰογθαβα οἱ δϑίαΐϊθ, ἃ ἰγϑϊηϊηρ οὗ [86 ῬοάΠΥ ραγίβ, 580 (8αΐ 8. τηϑῃ 5. 8016 ἴο 
Ῥογίοστα 8411} ἰμαΐ ἃ ἴθ 6 πδὴ 58 ου]ά,᾽ 

5. ΑΔ2 ““ἀπᾷ [αγτίμογ, ἰο {μ6 πιαϊπέθπαμῃοθ οὗ 16 586 δαάβ (86 βουτοθϑ οὗ 
ὈΙδαϑαγα ἴῃ 11{6,᾿} 

ὃ Τῆϊ, “906 Ῥθαῖς 696 δηᾷ τθαχῖβ [ῃοϑ6.᾿} 



ΠΗ. ν. ὃ 4-8 ΙΝ ῬΆΚΑΙΘΕῈ ΟἿ᾽ ΔΑἈΙΟ ΤΌΞΚΕ 219 

566 ηρ 6Υ6 δῃηά ἴο βιπάϊοιβ. ὑπουρῇῃξ, 5ὴ6 τῇδ ῖκο5. ΠΟΤῈ ΤΏΔΉΪΥ, 
τοιυδίηρ τμ6ηὶ Μιὰ σοοίκ-οσον, ἀμ σοιῃρα] ]]ηρ ἴθ πὶ ἴο ὈΕ ὑΡ 
αηα ἀοίηρ ἴῃ ἸΘΩΥ ἃ ἰοηρ ἀδὺ᾽5 τηϑύοῃ. 5ῖησθ, ὙΏΘΙΒΕΥ ἸΏ 
ΟἸἿΥ οΥ Δῆς]4, νη [Πῃ6 5ῃΙΠΙΩΡ σθάβοηθ βαοἢ ὨΘΟΘΒΘΑΙῪ ἰΔΌΟΌΓ 
ἢδ5 1τἰ5 ΠουΓ οἵ ρεγίογμαηςς.3 

ΟΥἵ ἴο τῇ ἴο δποίμευ δ4θ. ϑθρροβε ἴ' ἴο δ6 ἃ τὩ8ῃ} 8 
ΔΙΆ ΠΠΟΩ ἴο 814 ὨΪ5. ΟἸΕΥ ἃ5. ἃ ΤΌΟΡΕῚ τητοπηϊθα οἡ ἃ ΟὨΔΥΡΕΙ 
οἵ Πΐβ ον : ΨΏΥ ποῖ σοιηθῖης {Π6 τραυίηρ οἵ ἤοῖβ65 ΜΠ ΟἴΠΕΓ 
βίοοϊς ἢ 1 15 (6 [αττηθτβ οπαποο." ΟΥ μου] γουῦτ ΟἸΠ]ΖΕῺ 5676 
ΟἹ ἴοοῖΡ Τί 15 υβρδηατσυ [Πᾶΐ 5}.411] οἵνα ἢϊπὶ το υβίηθϑ5. οἱ 
Ῥοάγ. οὖ ἴί ψε τὰ} ἴο {δε 1ο1]-Ἰογίηρ ἰαϑοϊπαίίοη οἵ {ῃ8 
οἤαβο,, περ ομοθ. πιοῖα βαυ δαἀάς ἱποϊζεηγχθηῖ, ἃ5. 516} ὈΥ 
ξατἰβῃηρ [ΔΟΙΠΥ οὗ ϑβίθηδηοβ ἴοσ ἴῃ ἄορβ δ5. ὈΥ̓ πατὴρ 
ἃ ἰοβίεσ. Ὀὑτοοά οἵ ψι]ἃ δηΐϊπηα]5. Απά 1 ἤοῖδθ65 δῃᾶ ἄορ ἄβθυνα 
Ὀβηδῆι βοτη [15 τί οὗ μυβρδηάτυ, ἔπ γν ἴῃ ἴατη τααπῖα [6 ὈΟΟῺ 
[ΠγοῸρῊ βεύνίος γεηεγεα ἴοὸ δε ἴση. ΤῊδ ΠΟΙΒ6 οδυτ65. Π5 
Ὀεϑὶ οὗ πιοηάβ, [π6 σατο] ταδβίοεσ, ᾿είπηθ5 ἰο [ῃς 5οεηξ οἵ 

Ια ουν ἀηα ἀσδνοίίοῃ, δημα Θηθ]65. ἢϊτη ἴο ἰεαγα 1ὑ ἰαῖθ. “ὮΘ 
ἄορ Καερβ8 οἱ 6 ἀερτγεάδίίοης. οὐ ψηἃ δηϊηλα]θ οπλ {ππ|05 
δηα Ποοῖκβ, δῃα οὔδαΐεϑ ΘΕΟΥ͂ 1 [16 50] Π}Ὰ7Ὺ ὈΪΔΟΒ. 

Ἑδτίῃ, ἴοο, δδᾶς 5ιίμηαϊαβ ἴῃ σαι τἶπιθ ἴο δι᾽ 5. {ΠΠ|ῈῚ5 ; 
5η6 ΡῥΠΟΪ5 [Π6 πὶ Οὐ ἴο δα [6 σου ΠΥ ὉΠΑ͂ΘΙ ΔΥΓΠ15, ΘΠ [15 
5ηὴ6 ἄοεθβ ὈΥ [Ὀϑίοπηρ ΠΟΙ ἢπηῖ5 ἴῃ Ορεδη ΠΕ], [Π6 Ῥγ1Ζε οἵ 
γα Ιου ἔου της τὐϊρῃεϑί5 ΒῸΙ [Π15 αἶβο 15. {π6 αὐτί δίῃ]είϊο, [Π15 
οὗ ΠαΒΌΔΠΟΤΥ ; 85 {ΠΕΊΘΟΥ τηδη τα δΒιιεα ἴο τὰη, δηᾷ πὰ τῃ8 

5ρ6θ δι, ἀπ Ιθὰρ ψ ἢ τῆς Ὀεβί. 5 
ΤΉΪ5, ἴοο, 5. παῖ Κιηά]θϑὶ οὗ τί ΨΏΙΟ, τπδῖκθα τα }4] 

θη] ἃ ἴῃ Κιμα ἴῸΓ δυευν σοῖΐκ οὗ [ῃ6 Ἰαρουγευ. τ 586 ἰ5. 1ῃ68 
συϑγθαί τηϊβίγοθα ΠΟ, ΜΠ 511116 οὗ ψείοοιης δηᾶ ουδίτείοδβα 
απ, στθείς [Π6 δρριοδοῦ οἵ δεῖ ἀεδνοίεα οὔθ, βϑεελϊηρ ἴο 
58.0, ΤΆΚΕ ΠΌΤΙΩ τὴς 811 [ῇν ἢϑαιβ ἀθϑῖσα 5168 15 ἴῃ 6 βΈΠΕΓΟΙΙΒ 

1 66 ͵7οζίργίσα Ἐ55αγ75, Ὁ. 341. 
2 ΤΑϊ. ““Θϑοῇ τηοϑί ΠΘΟΘΘϑαΥΎῪ ΟρΘγϑίοη ταϊδί Ἔν Ὀ6 ἴῃ ββαβοῃ. "Ὁ 
δ Τῆι, “ΤΑΥΔΙΏΡ 15 Ῥεϑί δάδριβα ἴο σϑαυηρ ἤούβοθθ δίοῃρ ψ ΟἴΠΕΓ 

Ὀτγοάαςα.᾽" 
4 Τῆι. ““ἴἰο Ιαθουγ ψΠΠΩΡῚΥ δρᾶ δαυηθϑιν αἱ Βαπίίηρ δαγί Π6]Ρ5 ἴο ᾿ποῖΐα 

15 βοπιθδΐῖ." 
ὅ (ἢ Φπἰῥαγεῖ, νἱῖϊ. 8. ' 6 (ΟΕ, Φηριζέγι, ΧΙΪ. τ [0]]. 
71,1. “ὙΝΒδὶ δτὲ τλρῖκθθ δῇ δηλρ ον τεϊυσῃ ἴον {Πεὶγ ἰαΡΟΌΣ ἴο ἰῆοβα ψῆο 

ΜΟΓΚ [ῸΓ ΒοῦΡ Ψνδαϊ δαί τποτθ ϑ  γ ψοϊοοθηθ5 ὨΪπὶ {πὶ 15 ἀδνοίθα ἴο 
ΠΟ ΟΝ 
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Βοδίεϑϑ ; 886 ἴκβαᾶρ ορβῇ δοῖδε ἴοσ {ῃ86 βίτδηροσ ἘῸΓ 
ΜΏΘΓΘ Εἶδθ6, 5806 ἢ Β01ὴ6 ὨΔΡΡΥ τῦ8] 5εαΐ οἵ Πεῖ ἀθυιβίηρ, 
5181} ἃ ΤΏΔ ΠλΟΥῈ ΟΠΘΘΙΪΥ σμ 5 οοπίεης ἴῃ σ]ηΐαι, ἢ 
ὈαΡΌΠηρ Ῥαΐ μα ὈΪαζίηρ ἔτεα ἢ οἵΓἠὁἁ ψΏΕΓο, θᾶγ6 δῇρ]ά, ἴῃ 
ΒΙΠΏΤΩΘΙ Γαδ ΤΏΟΓΘ ϑθαίγ, 1116 ὈΥ ὈΔΌΡΙΠΙΩρ βίγθαῖηβ, 501 
αἴτ5, δΔηα ἰδ οι βῃδάθϑν 2 

Ἡ Ὶ ΠΙΡῊ ρτεγορϑίϊνα 1 15 ἴο οἥεγ διθηρ ἢγϑί τπ|115 ἴο ΠΙΡῊ 
ἤδαγθῃ, ἤθῖβ ἴο [ὩΤΏΪ5ἢ ἰοσίῃ [6 ονευῆοσιίηρ δοιαὶ Ὀοδτγά. 8 
ΗΘΙΒ ἰ5 ἃ Κίπαϊν ρύθϑθηθος ἴῃ {π6 Βοιιβθῃοα, 516 15 (88 
βοράν 65. ἐανοιτσίθ, [Π6 σΒΙΠ]ἄγθη Ἰἰοηρ [ῸΓ πεῖ, 5ὴῆ8. ψᾶνεϑ 
ὮΘΓ δηα ΜΙΠΠΙΠΡΙΥ ἴο {Π6 τηδϑίοι 5 ΠΊΘΠα5. 

ἘῸΓ ΓΥ̓561Ε 1 ΤΔΥν 6] ρτεδῦγ 1 10 Π85 Ἔνεῦ [8|16η ἴο [ῃ68 ἰοΐ οὗ 
[γα οσ τηϑῃ ἴο ΟὟ ἃ ΟΠΟΙΟΘΥΓ ΡΟΒϑΘβ5ΊΟῇ, Οὐ ἴο ἀϊβοονοῖ 8η οσσα- 
ΡῬδίοη τλοσα βαάποίϊνο, οὐ οὗ ψ]ου ἀβοα]η655 1ἢ 1 [ἤδη [{Π]15. 

Βαυΐ, Πυ ευμλοσθ, δα οὐ ἤθΥ οὐ ΜΠ οῖνεθ ἸΘΘ5 05. [ἢ 
Ἰαβίίοβ δῃᾶ Ὀρυρῃίποβϑβ ἴο 411 ψῇο οδῃ ππάειβίαπα ΠΘῚ τηθδη- 
ἴῃ, 5ῖποα [6 ΠΟΡΙΘΥ [ἢ6 δϑινίοθ οἵ ἀδθνοίίϊοῃ σγοηαογεᾷ, τς 

ΔΙΆΡΙΕΙ {π6Ὸ τίοθεθ οὐ Ποῖ τεοοιηρεηβοῦ Οτς ἀδγ, ῥΡεῖ- 
οἤἴδησθ, ἴῆεβα ῬΌΡ15 οἵ εῖβ, οθα σοηγεγβαιίίοη ἴῃ ραϑβῖ 
{πτ65 ψὰ5 ἴ2 Πυθραπάτυ," 58.411, Ὀγ τεαβοὴ οἱ [ῃ6 τ] πᾶ6 
Οἵ Ἰηνδάϊηρ ΔΥΠ165, Ὀ6 οιδίεα ἔγοσῃ {πεῖγ ἰαροῦτθ. ΤῊ ψοΥκ 
οὗ {Π6 1} ἢϑηᾶς τγδὺ ᾿πἀεεα Ὀδ6 βῃδίοῃεα ποι ἴῃθηι, Ραΐ ἴΠΕΥ 
ὙΕΙ͂ Ὀτοιυρθῖ ῸΠΡ ἴῃ βίους δηα τδη]γ ἰϑῃίοη. ὙΠΕΥ 5ίδπά, 
εδοῇ οἠβ οἵ ἴῃξηι, ἰῇ ῬΟΑΥ δηᾶ 500] βαμπὶρρεᾶ : δηᾷ, 5ᾶγε ἀοά 
ἈΠΠΉΒ6]Γ 5}4}1 ὨΙημ6γ πεῖ, ΤΠΘΥ 01] τηάγοῇ ἰηΐο (ἢ6 (οι ΟΥΎ οἵ 
[ῃο586 {πεῖ μαμηδη Εἰηάοσγευθ, δηα ἰακα πομὰ πε {π6 ἡ Βετε- 
ΠΠ4] ἴο βυρροτί {Ποῖγ 1ἰνγθ5. βίησε οἴδβῃ δῃορἢ ἴῃ νγαῦ ἴἰ 15 
ΒΌΓΟΙ Δη6 56ΐευ ἴο αιδβί ἰοσ ἰοοα σι ϑοσγά δηα ὈπΟΚΙΕΥ ῃδη 
ὙΠ 411 τς ἰηϑιγατηθηίβ οὗ μαβραηατγ. 

Βαΐ [Πεῖρ 15. γεῖ δηοίῃοσ ἰθϑϑοὴ ἰοὸ 6 ἰεατηΐ ἴῃ [ῃ6 
ΡΟΌΘΙ]ΠΟ βοῇ οο] οὗ Πυβρδηατν 1----ἰῃς Ἰθϑϑθοη οὗ τησΐαδ] δϑϑιδίδῃςσα. 

Ἐ Τα. “ὙΝΠαῖ αὶ νγεϊοομλθβ (Π8 βίτθ ΠΡ Υ Ψ] ρτεδίευ ργοά! ρα ν᾽ 
2. 568 δοζἝφηέοα Κ55αγς, Ὁ. 380; δηᾷᾶ δ5 511] τηοσβ ἴο {μ6 ροϊηΐ, (ον ον" 5 

Ἐπβανθ: Οὗ “ργἠοκζξιεγζε, Ῥαϑβίτη. 
8. Ογ, ““ἴο ΔΡροίΐῃί [88 [δϑῖ8] θοδγά τηοϑὲ Ῥομππίθοιϑιυ." 
4 Βρδάϊηρ θέλουσα, ναϊρ., οΥ 1 δῇ. (ζορεί, θεὸς οὖσα, ἰγ8}5]. ““ὉΥ 

βϑῃοίϊΐοηῃ οἵ Βδὺ αϊνιηἰΐγ. ΜῈ θέλουσα Ἡοϊάδηῃ ΔΡΕΥ οομραγεθ ΝΊΓΡΙ] 5 
“ἐψΟΙβρίδ, ταγα, ἡ Οέογρ. 1ϊ. ποο. .ὅ «ἐΓῆβί 15, μοῦ ζκχ ζαορϑε." 

5. “ἐ ἙησαΡθά Ἰοηρ' {ἴπη8 ἴῃ Βυβραπάτγ. 
7 11. ““Βυΐ αραΐη, Ἀυβρθ ΠΥ ἰγαίηβ Ρ ΠΕΙΓ 50 ΠΟ] 546 ΌΥ ϑἰάβ ἱπ 

Ιβϑϑοῃβ οἵ, , ᾿ ᾿ 
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( οι ΠἀοΥ ἴο 5ῃου]άογ "ἡ τλιϑὶ ΜΘ Τηϑοἢ το τηθοῖ [6 [ἴη- 
νοῦ ; 1 “5ΠοΊ]6Γ ἴο σπου] οι ἢ βἰδηα ἴο σομλραθ5 (ῃ6 {Π|ᾶρὲ 
οὗ 16 501. ὙΤβεγείοσα 1ἴ 15 [δῇ ἴῃ6 Πυβραηδτηδη, Ο Πλθ 85 
ἴο ΜΙῺ ἴῃ δ15 δυοσδίϊοῃ, δὲ 566 παῖ ἢ6 οὔϑαΐθϑ δας 9] 5 τὴ 
Ϊη Ὠ15 ΜΟΥΚΡΘΟΡΙῈ αηα ἃ 5ρ1Π| οἵ τεδαν οὐεάϊδησε ; ψῃ]οἢ 15 
Ἶαϑῖ νβδΐ ἃ ρεῆθγαὶ δἰζδοϊκίηρ δὼ ΘΠΘΙΩΥ 001 βομοηβ ἴο Ὀτηρ 
αρουί, θη ἢ6 ἄθαϊβ οἂὔὐΐ ριδ ἰο (ῃ6. Ὀΐανε δῃᾷ οαβδαρδίίοῃ 3 
ἴο [ῇοϑε ψῆο δε αἰβοσγάθεν. 

ΝΟΥ ΜῺΠ {πθγθ Ὅθ Ἰδοίκίηρ ϑδαᾶϑοὴβ οἵ δχῃοτγίδιοη, {Πμ6 
ΒΘΠΘΙΆΙ ΠδΙΔΏρΡΊΙηΡ ἢΪ56 ΌΟΡ5 ἃῃα [ῃῇ6ς Ὠυβραπαμηδη 15 
Ια ουΓΕΙΘ ἢ ΠΟΙ Ὀβοδιι56 {ΠΕῈῪ 816 δἴαγεβ ἄο {πεν 1655 ἰῃδῃ ἔτεα 
6 πΕΕα {π6 ἴυτῸ οὗ Βορε δῃμᾶ ΔΡΡΥ δχρθοίδίοη," [Πα {Πᾶν 
ΤΏΘΥ ΜΙΠΏΡΙΥ βδίαπα ἴο [ΠΕ6ῚΓῚ ροϑίϑ. 

Τι νὰ5 δῇ δχοασηΐ βαγίηρ οἵ ἢϊ]5 0 Ὠδιηθα ΠΠΘ ΔΗ 
“ [η6 ΤΟΙΏΘΥ 864 π͵56. οἱ 411 [Π6 δγίβ,᾽ [ῸΥ νυ Ώ116 ἀρτι απ 
ὈΙΟΒΡΌΘΙΒ 811 οἴΟΙ αὐίθϑ δἰ ΔΓῸ υἱροόῦοιβ ἀπά βίτοηρ, ὑαΐ 
ψΠεγῈ ἰδ ἰαπα 15 [ογοεα ἴοὸ τοιηδίη ἀδβεγί,: [ῃ6 βρηηρ ἰδδΐ 
[δε ἄς (86 οἰμεὺ ατίβ 15 ἀτιδα ὑρ ; ἴΠεΥ ἀσνιηα!6, 1 ἢδα αἰπιοϑὲ 
5814, ΟἿΘ δηά 41], Ὀγ ἰαηά δηά 5688. 

ΤΠδβα αἰζοτϑῆσεβ ἄταν ἔγοῦὰ ΟΥΙΓΟΡ Ϊπ5 ἃ σοϊῃημηξηΐ : 
Θοοίαίθα (ἢ6. 5814, ἴῸΓ ΤῊΥ ρα 1 ἄρτθα ψι ἢ 811] γοι 

58; ΟἾΪΥ, Οὐδ τοδί ἴδοβ {ῃ6 [ᾳοΐ ἰμαῦ 1ῃ Δρυτου πτ6 Ὠ]Π6 
τηδίϊους οὐδ οὗ ἴδῃ δἵα θουοπμα τηδηβ οδ]ου]αοη. Θίποβ δἱ 
ΟΠΘ {{ππ|6 Πα !]βίομθ5 δηᾶ [τοβί, αἱ διοίῃου ἀτουρῃξ ΟΥ̓ ἃ ἄδίπρα 
οἵ ταῖῃ, ΟΥ ΤΠ] ἄθν,, ΟΥ ΟΙΏΘΥ ρεϑί, Μ11 ΟὈ]οταῖθ 411 [Π6 [Δ]Γ 
ΟΥ̓ΘΔΙΙΟΏ5 Δηα ἀε5]ρῺ5 οὗ τἤθῃ ; ΟΥ̓ ὈΕΠΟΪ](, Ὠ15 ἤδδϑου ἤοοῖκβ πλοβὲ 
[αἰτῖν πὐτυτοά, [ΏΈἢ σομλθ5. ἃ ταῦττϑίη, ἀπα [Π6 ἐπα τηοϑὲ ἴθ] 

ἀεδϑίγαοιοη. 
Τὸ ψΏϊοΠμ ϑοογαίθϑ: Ναγν, 1 (μουρῃΐ, ΟἸἸτοΌυ] 5, γοῖι ΠῚ] 

ΒΌΓΟΙΥ ΜΕΙΘ αὐσαῦα {Πα [Π6 ΟρΕγδ Ιοη5. οὐ ὨΌΒΡΔΠαγν, ΩῸ [685 
[ἢδΔῃ ἰῇοβα οὗ ψδὺ, 16 ἴὰ ἰῃς παηᾶς οἵ [6 ροᾶάβ. 11 δὴ οῦτδ 
γοι ΜΠ] ἤᾶνα ποίξα τῆς. ῬΘμδνι ΟΣ οἵ τῆθη δηραρθά Ιἢ ΨᾺΓ ; 

1 σὺν ἀνθρώποις, ““ταϑῃ 1 815 [6] ονν-ταδῃ,᾿᾿ 15 [η6 γιοῦ α᾽0γά7γε (εξ, (Π6 
δυΐῃοτ᾽ 5 ανουγίίθ σὺν θεοῖς) ; ““ απϊίοα Ὠαπηδη δἤοτί. " 

2. (7 Α5ῃ65,᾿ ““Ραμιβδησηθηΐ, ἡ Οἵ, “μα. 11. νἱ. το, οἵ (Ἰβαγομαβ (ΤΥΘΏ5. 
νο]. ἱ. Ρ. 140). 

ὃ. εἰ Ὡς 16 οὗ ΠΔΡΡΟΥ͂ Ὀτοβρθοίβ.᾿᾿ 5Ξ.ε6 “2 7)7ογϑορμαηολίῤ, 111. τ. 
4 Οὐ, “1ὸ νγαϑῖθ δῃᾷ Ὀδίγθῃ δ5 (ἢῆ6 Ὀϊοννῃ 568.-58η6.᾿᾽ 

ὅδ 566 Ψίγρ, Οογρ. 111. 44τ [01]. : ““ΤΌΓΡΙΝ ον ἰθηΐαΐ βοαρῖθϑ, ἈΡῚ ΠΠρΊάπς 
ΠΡ ΤΙΝ 
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ΠΟΥ͂ οὐ [πε νεῦρα οἵ 1} ὙὙ ΡΟΥΘ ΟΠ 5 [ΠΕΥ ϑίσνα ἴο Μὴ [Π6 
Δοοδρίδησα οὗ {π6Ὸ ἀϊνίηα ρονεῖβ -1 ΠΟΥ ΘΔΡΟΓΙΥ ΓΠΘΥ 85581]} [ῃς 
6815 οἵ ἤξδαγύθῃ, δῃᾶ ὈΥ αϊηΐ οἵ βδουϊ ποθ δῃηᾶ οὔγδῃβ 56εὶς ἴο 
ἀἴβοουθσ δὶ [Π6Υ 58οι] δηᾶ σι πᾶὶ [Π6Υ 5ῃου]ᾶ ποὶ ἄο. 80 
ΚΟ 156 δ5 τεραταᾶς [6 ρύόσαεβϑθαϑ οἵ ἢυβθαηάγυ, {Π1η|ς γοι [ἢ6 
ΡΙΓΟΡΙΠΔΌΏΊΟΩ οὗ Ὠδανθῃ 15 1655 ἡβεᾶβξα ἤεῖα Ρ Β6 ΜῈ]] δϑϑυτσεα 
(Ὠ6 δἀ4464) [Π8 ψίβε δηᾶ ργιάθηϊ Ψ11 ΡΥ βούνίοα ἰο [π6 σοᾶϑβ οἡ 
ῬὈεῃδ] οἵ πποιϊδί {ππ|ῖ5 δα ἄτγ,2 οὐ ΘΙ οὗὨ σδί!]α δηα Ποῖβ65, 
5ῆΘ66Ρ δηά ροδίϑ ; ὩΔὺ, οὐ Ὀθῆ δ] οὗ 411 {ΠΕ ῚΓ ΡῬοβϑθβϑΊ 5, ρτϑαῖΐ 
84 5128]1, ψπουΐ ἐχοθρίϊοῃ. 

γΙ.--ὐοῦτῦ ψογάϑ (Οὐ του 5 ΔΏΒΜΘΥΕΑ) σΟΤΩΤΊΔῊ ἃ ΤῊΥ ΘὨΓτα 
βυταραίῆν, ἤθη γοῦ ὈΙ4 τιι5 ἐεπάδανοιτ ἴο θερίη βαοῦ σους ψ ἢ 
Βεανθηβ Π6ΙΡ,5 βϑοίῃρ [πα [ῃ6 ροᾶβ Βοϊὰ 1ἴὴ {πεῖ παπᾶς [ἢ6 
ἰθϑθ5 ΑἸκ6 οὗ ρεᾶοα δῃα ψ8ῖ. 850. δ ΔῊΥ ταῖθ Μη] ψα δη- 
ἄδανοιγ ἴο δοῖ αἱ 411} {{πη65; Ὀαΐ Μ}11 γοῖ! ΠΟ Θηἄβανοῦν οὐ 
γΟΙΌΓ 5ἰ4θ ἴο σοῃέηθ (ῃ6 ἀϊβοιβϑίοη οὐ ΘΟΟΠΟΙΥ ΠΌΤ {Π6 
Ροϊηΐ δ ψ Ὠ] ἢ νοῦ τόκα οἱῥ, δπᾶ Ῥτίηρ 1 ροϊηΐ ὈΥ ροϊηΐ ἴο 115 
σοπο]υϑίοη Ρ ὙΥ̓μδΐ γοι ἢᾶνα 5814 50 ἴδ. παβ ποῖ Ὀθθη τόνῃ 
ΔΙΤΘΥ͂ ΟἹ ΙΏ6. [ 5θεὴ ἴο ἀἰβοθύῃ δἰτεδάν τότε οἰθαυΐυ, ψῃδΐ 
οοῇί οἵ ὈΘΏΔνΙΟΙΙΓ 15 ὨΘΟΘΘΒΔΙῪ ἴο Δηγίηρ Κα τὰ] Πνϊηρ.5 

Θοοίαίθα ταρ δα: γαῖ 8540 γοῖὶ ἴθ 514] γᾷ ἢγϑί 
ΒΌΓΨΘΥ (Π6 στουηα δἰγοδαν ἰτανεβεά, δηα γείγασα [Π6 5ἴερϑ. οἢ 
ΜΏΙΟΝ γα εις Δρτεεά, 50. {Πΐ, 1Γ ῬΟΒ51016, γα τδὺ σοπάᾳοξ 
[86 τουλδίηϊηρ ρογίίοῃ οὐ (ῃ86 δρυχηθηΐ ἴο 115 ἰδϑθ ψ ἢ [π|κα 
ὉΠΑΠΙΓΑΙΥ ἢ ὅ 

Ογ. ΝΌΥ, γεβ ! {10 15 ἀρ θα ]6 [Ὁ ὕνγο ρδγίῃξιβ ἴῃ ἃ 
Ῥιυβίηθθα ἴο τὰ (Ὠγοιρ ἰΠ6]Ὶ δοοουηΐίβ σψὶμουΐ ἀϊσραΐο, 50 
ΠΟΥ͂ 85 Ῥδιίμθια ἴῃ 8ὴ διριπηδηΐ 1 Μ1]1 6 ΠΟ 655 ΔρΊΘ ΘΔ Ό]6 
ἴο 51πὶ ΠΡ ἰπ6 ροϊηΐίβ ὉὈΠΑ͂ΘΓ αἰἸβοι 55 οη, ἃ5. γὸ 880, ΜΠ 
ὉΠΔΏΙΠΊΙΥ. 

δός. ὟΝ ΕἸ], ἴθ, γα δρτθϑα [δὲ ΘΟΟΠΟΙΏΥ͂ γγὰ8 ἴΠ6 ῬσΟΡΕΥ 

1 66 “7611, 1171. 1. τ6 [0]]., οὗ Ὡϑγουπάαβ. 
2. εἰ ἘγοΥΥ [ἰηα οὗ ῥγοάποβ, βαοοιίθηΐ {Π|κ6 [86 σταρβ δηά οἱϊνθ) οὐ τ (Κα 

ψεδί δηᾷ Ῥδεῖου, εἴς.) "Ὁ 
8. Τῆι, “ΜΠ [6 ροάδ,᾽ δηᾶ ἴογ [ῃ6 βϑθηϊμπηθηΐ 566 Ὀβίον, χ. το; Ω70. 

1Π1|. 1. το; “Π:ῥαγεΐ, ἸΧ. 3. 
4 ἘῸΓ βιοτεύειν οἵ. Ῥίπά. Δ ιεγ. ἵν. ττ, δῃμᾶ 5ε6 Ἡοϊάβη σώ ἤθε. 

5. Τὴι. “ΕΥ̓͂ ΜΠΘΙΠΟΙ γα οδἢ ΡῸ [ὩτΟυΡὮ {Π6 τοηγδϊηΐηρ βίερο ΜΙ Ώ 
1κὸ. . .᾿ 
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116 οὗ ἃ Ὀιδῃοῇ οὗ ἱππον]θᾶρε,, δηα [15 Ὀταποῆ οἵ Κηον]θᾶρα 
ΔΡΡεδαίεα ἴο θὰ {πὲ θυ Υ πηδη 816 ΕΔ Ὀ]Εα ἴο εηῆδησα ἰῃς 
νϑ]ας οὗ [Πεῖγ Ποιι565 οὐ δϑίδίεϑ; δηά ΟΥ̓ [(ἢ15 ψοσα ““Ποῖι56 Οὐ 
οϑίαίς ἢ νὰ πηαἀογϑίοοα [Π6 ψμοΪα οὗ ἃ π]δη 5 ρΡΟΘΘΟΘ51005 ; δηᾶ 
“ς ῬΟΞΘΘΘΘ5ΙΟῊ5 ἢ ἀρδῖη ψὰ ἀσεπηξά ἴο ἱποϊπᾶς ἰῃοθα {Π]ηρ5 ΜΏΙΟΝ 
[Ὧ6 ῬΟΒ5Θσϑ0 Ὺ 5ῃοι 14 Πηά δαἀνδηίαρεοιβ [ῸΓ (ῃ6 ρατροβθεα οὗ. 
ἢ15 Π|Ὸ; δῃηᾷ [πϊηρβ δανδηΐαρθοιιβ ΠηΔΙΪγ σεῖα ἀιβοονεγεα ἴο 
Ιηθδῃ 411 πα ἃ δὴ Κῆον5 ΠΟΝ ἴο τιι56 δηά ἰπτη ἴο σοοά 
δοοοιηῖ. ΕἼΤ ΉΘΙ, ἔῸΥ ἃ τη ἴο ἰθαῦῃ 811 Ῥτδῆσῆοα οἱ ἰζῆονγ- 
Ιεδᾶρε ποῖ ΟὨΪΥ βϑεπηεα ἴο τιι5 8ὴ ἱππροβϑιΠ1γ, θα μα πουρϊ 
να τσ Μ}6]1] [Ὁ]]ΟΝ {6 δχϑιηρὶα οὐ Οἱ] σΟΙΏΤΠΏ11Π165. [ἢ 
Γο]θοίϊηρ [Π6 θᾶθ86 τῃηδοῆδηϊο αὐτί 50 οδ θα, οὐ {πΠ6 ρχτοπηά {παΐ 
ἴεν ἀδϑίτου [ῃΠ6 Ὀοάϊθ5 οἵ [ῃ)6 διιϑδῃ8, ἃ5 [31 δἃ5. ΜῈ σδῇ 566, 
Δα οὐ Ι5} {ΒΕΓ 5ρ Γ05.3 

Τς οἰβαγεδὶ ργοοῦ οἵ {ῃϊ5, γα 3814,5 οου]ᾶ 6 αἀϊἰβοογετῖεά 
1 ΟἹ {Π6 οσοδϑίοη οὗ ἃ βοβί 8 ̓ Ὡτοδα, Οὔ6 οτα ἴο 5θαῖ {Π6 
ἢ Π5 Δ ἀηθη δηα [6 δγίϑδη5 ἀραῖΐ ἢ ἴσο αν ]51015, Δηα [Π6 
Ριοοθεαά ἴο ρα [πὶς ααοϑίίοη ἴο βοῇ ρτοῖρ ἴῃ τη: “00 
γοι (πϊηἰς 1 Ὀείίοσ ἰο ἀθίβδῃμα οὐὔὐγ᾽ σοιυηίτΥ αἸβίσοίβ οὐ ἴο γα γα 
ἴτοτα τῇς βεϊάς ὁ αηπα ρυατά [ῃ6 ψ4}15 Ὁ) Απᾶ μὰ δηι(οἱρδίε 
[αὶ ἴῆοθα σοῃοοιηθδα τ (ῃς6 5011] οι] νοία ἴο ἀείεηα [ῃς 
5011; ΜΠ116 {Π6 ἀὐίϊβδηβ ψοι]Ἱα νοΐα ποί ίο Πρῃϊΐ, Ὀαΐ, ἴῃ ἄος]α 
δδα δηδδ ἴο {ποῖγ ἐγαϊηϊηρ, ἴο 510 ἢ (ο]ἀεα ἢαπαᾶβ, ὨΘΙΓΠΕΓ 
ΘΧχρεηαίηρ [011 ΠΟΥ νϑηϊασηρ [Πε1γ ᾿ἴν68. 

Νεχί νὰ ἢε]α 1ἴ δ5 ρτονεά ἰῃδὲ {Πεῖ6 γγὰθ ὯῸ ἐξ ἰϊδι ΘΙΊΡΙοΥυ- 
Τηθηΐ ἴῸΓ ἃ ρΟὨΙΘΙΊδΉ----νσα ἀεβου θα Ὠϊτη ἃ5 ἃ τῇδ ὈΘΔΌΠΙ] 
δηα ροοῦ---ἰἤδῃ (Π15 οὐ Βαβρδηαγν, Ὀγ νοῦ πυμηδη Ρεϊηρς 
ΡῬΙοσιτα ἴοὸ {πεηηβαῖνεβ [Π6 Πδοθϑϑαυθ5. οὗ Π|6.5 ΤῊΪΒ 58:16 
ΘΙΔΡΙοΥπηθηΐ, ΤΟΥ ΟΥΘΥ, γα5, δ5 ὍῈ ἀρτοοά, αἱ οὔοα [ῆς δαβιθϑί 
ἴο Ιδάτγῃ ὅ δῃᾷ [ῃς ρ᾽θαβδηίοθί ἰο [Ό]]ονν, δίποα ἃ ρῖναβ ἴο (ῃς 
1Ἰτρ5 ΘΟ ἀπά Παγάϊποοά, μ᾿ ἢ 18ὲ ρου ηρ 7 ἰο {πΠ6 508] 
Ιείβαγε ἴο βϑ ϑίν [τς οἱαἸη15 οὗ [ΠΘΠἀ58}10 δηά οὗ οἶν!ς ἀπίνγ. 

Αρδῖῃ 1 5εειηθα ἴο 15 ἰῃαῖ ὨΌΒΡΑΠΟΥΥ δοῖβ ἃ5. ἃ ΒΡῈ (ο 

1 566 δρονε, 1. 88 τ, 5, 7, 9. 2. 66 ΔΡΟνΘ, ἴν. τ [0]]1. Ῥ. 212. 
8 ΤΗϊ59 8 6 ᾷ5 ἢ0 ῬδΊβ]161 σμῤγα. 866 Βγοῖί, δῃηᾷ ϑοθθηΚὶ αὐ ἤθε. ἴου 

εαἰϊοηαρίς ἰο οὔατα (86 ἰοχί. 
4 8566 (οθοῖ, ΔΝ, 42. 580, τε! ηρ᾽ ὑφεμένους, ΟΥ 1 ἀφεμένους ἰγδ151, ““ἴο 

ἀν ΠΝ 566 ὈρΙονν, νἱ. τό. ὅ᾽ 366 ἄΡονβ, ἷἱν, 2, Ρ. 212. 

6 ῥάστη μαθεῖν. Κῆϊαε ἐηζγα, ποὶ οῤγα ; οἵ. ὃ 6. 
7 Τὴι, "1εαβί αἱ]οννίηρ' [Π6 501] Πο 1Εἰσαγα ἴο σατο ἴου {π|6η 45 δη βίδία ψ] 84]. 
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Ῥγανθῖν ἴῃ [ἢ6 ᾿δατίβ οἵ ἔμοβα {πδὲ {Π] ἰῃὴ6. ἢρ] 5,1. ̓ ἸηδϑτηΠ Οἢ 
85 ἴῃ6 ἠδοθβϑατῖαθ οὗ 16, νερείδο!]α δῃα δῃϊτηδὶ, ὉΠάΘΥ ΠΟΥ 
ΙΒ Ο65. ΘΡΙΪΏΡ ΠΡ ἃηά δἵθ τεαγθᾶ οὐδ ἴῃς (ουβεά 
ἀείδησες οἵ {πῃ οἷΐγ. ἘῸΓ ψΏΙΟὮ τοαθοη 8150 [18 νᾶ οἵ 118 
δίοοά ἴῃ τῃῆ6 Πίρῃοϑῦ ταρυΐθ ἴῃ [ἢ6 δγεβ οὗ ἰδίθοσηθῃ δηά 
σΟΙΠΙΠΟΠ ΘΔ] [ἢ5, δ5. Πα βῃϊηρ ἰῃῆ6 Ρεϑὶ οἰζΖθηῃβ δηᾶ ἰῃοϑε 
Ὀεϑί ἀϊβροββά ἴο {πε σοϊῃηοη Μ)}68].2 

γι. 1 Τ[1Π 1 δὰ ΠΙΠν ρειθυδαβα ἃς ἴο [ῃ6 Ῥτορτίοίυ οἵ 
τηβΚΊηρ ἀρτϊου]αγα [η6 Ῥδβὶ5 οὗ 116, 1 566 1 15 δορθίῃεσ. 
ΠΟΡ]οϑί, Ῥϑϑί, δῃᾷ ρ᾽θαβδηίεθί 5δὸ ἴἰο ἄο. Βυΐ 1 5μουϊα [πς6 
ἴο τανουῖ ἴο γΟΌΣ ταιηδῖκ μας γοὰ ππηαοιοίοοα [6 τϑαϑο 
ΜὮΥ [6 ΠΠαρΡῈ οὗ οὐδ τῇδ Ὀγηρθ 1 ἸΏ δὴ δριπμάδηος οὗ 
811 6 πρράβ, ψ 16 (ῃ6 ορογαίίομβ οἵ δηοίμου [41] ἴο τῆϑῖκα 
ΒΟΒΌΔΠΟΥΥ 8. ῥτοπίαθ!α εηρογηθηί. 1 νοι] οἸδά!γ ἮΘΑΥ 
ἴτοτῃ γοῖι δὴ Ἂχρίδηδίίοῃ οἵ θοΐῃ {πθ56. ροϊηΐθ, 580 {πᾶς 1 ΤΏΔΥ 
δάορι [86 τίρῃς δπά ἀνοϊά {π6 Βδυγα! οουτϑα.8 

θα, ὟΝ ΕΙ], Οὐτορυϊα5, ΒΌΡΡΟΘΕ 1 Ὠδιγαίθ ἴο γοῖ ΠΟ. (Π6 
Ῥεριμηΐηρ ΠΟῪ 1 σαῖηθ ἴῃ σοπίαοίς ΜΙ ἃ τηδῃ ΜΏΟ οἵ 411 πιθῃ 
1 δνεὺ τηθὺ βϑειηθάᾶ ἴο το ἰο ἄδβοιγε [ἢ6 δρρειδίοη οἵ ἃ 
σϑηιδηδη. Ηᾶδ νγὰβ ἱπαἀθεά ἃ ““ Ῥδδαῦ α] δηα σοοά "ἢ πηδη., 

ΟΥ̓Δ, ΤΏΘΙΘ 15 ποίῃιηρ 1 5ῃμου]α Ὀοίζου {κ6 ο 6 δῦ, 51π 6 α 
οὗ 411 Ἐ{Ὶ65 [15 15 ἴ1ῃη6. οὴβ 1 οογνεί τηοβὺ ἰῃς τὶρῃΐ ἴο ὉθΔΓ. 

δός. ὟΥ͂ΕΙ], ἤδη, 1 Μὴ] 161} γοῖ! ον 1 σδῖὴδ ἴο β]θος Ὠ]τὴ 
ἴο τὴν ἰηααΐϊσυ. [Ι{ αΙά ποΐ αἶα τε Ἰἰοὴρ ἴο ρὸ (86 τουπᾶ οὗ 
ΨΔΙΙΟΙΙ5 ρΟΟΩ͂ σϑΙρεηΐοῦθ, ροοα ὈΓΟΏΖΟ- ΤΟΥ ΘΟ 5, ρϑιηο β, 568]Ρ- 
ἰοΥ5, δη4 50 ἰουῃ. Α ὑγιεῖ ρεποα ψχὰ5 βαίποιθηί ἔοσ ἰῃ6 σοη- 
[οι δίίοῃ οὗ {ποιηβεῖνοϑ δηα οὗ {π6ῚῚ τοδὶ δάμιγοα τ οΥΪκ8 
οἵ δ΄. Ἐπὶ ἤθη 1 σϑὴς ἴο δχϑιηϊηϊηρ ἴῃο56 ψΏΟ ὈοΓῈ [6 
ΒΙΡ ἢ -ϑουηαϊηρ 016 “ θϑδιὰ] δπα σοοᾶ,᾽" μὴ οτάδυ ἰο Βπά ουὐ 
δι σοηάποι οὐ {πεῖν ρατί 15 Πεα {Π61Ὶ δἀορίίοῃ οὗἉ [ἢ15 ΠΠ616, 
1 ἰοππηα ΓΩΥ̓ 500] ΘαρῈῚ ΜΠ ἄδϑισα [ῸΓ ἰηϊεγοουσδα ΜΠ οἠς οὗ 
[ἤφτὰ ; δῃηά ξτβθί οἱ 8]1, βθείηρ [ῃδὺ [86 δριποὲ “Ὀοδαιι] ἢ ἃ 5 
οὐη]οϊη6α ΜΠ δαὶ οἵ ““ροοά,᾽ Ἔνεῖν Ῥθϑα 1] Ροίβο 1 5807, 
1 τηϑδὲ δος ΔΡΡΙΌΔΟΝ ἴῃ ΤΥ δηάἀδανοιῦγ ἴο ἀἰδοογου, " 1 ΠΔΡΙΥ 

1 ΟΣ, Ατπϑίοί. οδοὶ 1. 11, 1343 Β, πρὸς δὲ τούτοις Κ-τ.λ. 
2. 5366 δῇῆονβ, ἷν. 3. Οἱ. Αὐϑίορῃ. “εζαγπμέαρο. 
8. ΤήΏΟΚΘ οοπῃοδῖνεϑ [26 βαϊζοσ 5 Ἰῃ οροϊδίϊοη 845 δ αΐηρ ἤθτθ, 866 ποία 

1ο 111. 1, αονθ, Ρ. δοο; [ηϊγοῦ. Ὁ. ΧἹ ΠἜ[Εα : 

Δ Οἵ, “ἃ τηϑδῇ "Ῥεδαία! δηα σοοᾶ, δ5 [ῃ6 ρῇγαθθ ρΌθβϑβ." 
δ᾽ ΟΥ̓, ““δηᾶ {{γ{ἃὡ ἰο αηαεογοίδη,᾿᾽ 
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1 τρῆΐ βοιηθνθειε 566 τῃ6 ἀμ! ΠΥ οἵ ροοά δάπογηρ το τῆς 
αυδ!ν οἵ Ὀδαυΐγ. Βαῖ, δου 411, 1 νψὰ5 οἴμουύνίθε οτάδιηβα. 
1 ΘΟΟἢ ΘΠΟΙΡΉ δβϑειηβα ἴο ἀϊβοονοῦ ἢ [δὲ βοῆς οὗ ἴποβϑε ψο 
Ιῃ {πεῖγ ουὐὐναῖαᾷ ἰού πεῖ ὈΘΔΠ ΠΙᾺ] ποθ τὼ (ΠΕ, ἰηπηοϑί 
ϑοῖνεβ [Π6 νευθϑὶ ῆανεθ. ἊΔΟσοΟΓαΙΏΡΙΥ 1 τηδᾶβ ΠΡ ΤᾺΥ τηϊη4 
ἴο ἰεῖ ρὸ Ὀϑαμπίγ, ψῇ]οῇ ἀρρεα]β ἴο [ῃ6 ἐγε, δῃα δα γθϑϑ τυ 56 1 
ἴο οἠθ οἵ ἴῃοβα “βαιά! δηᾶ σοοα  ρβορὶβα 50 δῃς6ά. 
Αηά 5ἴηοε 1 δαῖτ οἵ Ἰβοῃοιϊηδοῆτβ 2 ἃ5. οὔ ἍΠΟ νγὰ5 50 οδ]] δά 
Ὁγ 4ἱ] (ῃ8. ψου]ά, Ὀοζῃ τηδη δηα ψομΊθη, βυδηροιθ. δηα ΟἸΠΖΘῊ5 
ΑἸΙκ6, 1 δεῖ τυϑ6 1 ἴο τηϑῖκα δοαυδίηΐδησθ ψ ἢ Ὠ]ΠΔ. 

νΙΙ.---Ἴῦ ομδησεξα, οὔθ αν 1 584. ἢπὶ βϑαϊθα ἴῃ τῆς ῥροῖ- 
ἴοο οὗ Ζειβ ΕΠ]δυςΠοτῖοβ, ὃ δηα ἃ5 ἢ δρρεβαιβά ἴο 6 δ 16ιβΈτγα, 
1 ψεηΐ ὉΡ ἴο ἤπη δηᾷ, 5[0πρ ἀονῃ ΟΥ̓ 815 5146, δοςοβίβα 
πη : Ηον 15 [}15, ᾿βοποιηδοῆπϑ " γοι βϑαϊβα Βεσα, γοιι γῆ 0 
ΔΙ6 50 {Ππ||ὰ ψοπῖ ἴο Ὀ6 αδἱ ἰθίϑυσε ϑ Α5 ἃ τ], σε 1 
566. γοῖ!, γοῖ! δ΄ϑ ἀοϊηρ βοιμείῃίηρ, ΟΥ̓ δ ΔῺΥ ταῖς ποΐ ϑιτηρ 
1416 τῇ {Π6 τπηδυκοί- Ϊδοα. 

ΝΟΥ ψουἹὰ γοὰ 8566 8 ΠΟῚΝ 80 5ἰἰηρ, ϑοοζαίθα (ῃ6 
ΔΏΒΥΘΓΘΑ), ας (Πδὲ 1 ῥγομηϊδθα ἴο τηθδῖ 50Π168 βιγδηροΥβ, ΘΠ 45 
οὗ ταϊηθ,5 δ [ἢ15 ρΙδςβ. 

ΑΠπα ΜΏΘΩ γόοῖ! Πᾶνα ΠῸ 5.10 ἢ ὈΠΒΙη655 Οἡ ἢδηᾷά (1 5414) 
ὙΠΕΤΘ ἴῃ Πεανθηἢ 5 Ὡδιηθ 40 γοῖ] 5Βρεηα γοῦν {ἰπ|6 δηα μον ἀο 
οι! ΘΠΡΙΟΥ͂ γουτβοιρΡ 1 1] ποῖ σοησθαὶ Πομῃ γοι ΠΟΥ 
ΔΏΧΙΟΙΙΒ [ Δ ἴο ΘΙ ἴτοπ ὙΟΌΓ ΤΟ 1105 ὈΥ μὲ σοημάποὶ 
γοῦ ἢᾶνα θαυηβα ἔου γουγϑθο! τὴς {Π|16 ““ῬεδῦΠ1) δηα σοοά. ὅ 
10 15 ποΐ ὈΥ ϑρεπαϊηρ γοιγ ἄδγϑ ᾿πἀοοΥς δ ΠΟΘ, 1 δίῃ 50; 
ἴῃ8. ψῇοϊα δι οὗ γοῦγ Ὀοάν Ὀθαῖβ Μ]Π655 ἴο ἃ αἰογθηΐ 
βουσί οἱ {Π{6, 

ΤΏΘη ᾿ϑομοιηδοῆ5, 5. Π]Π1ὴρ δ τὴν σαασϑίύοηῃ, ας α͵50, 85 
1 βεθιηξαᾶ ἴο 116, ἃ {π|16 ρ]βαβεά ἰο ΡῈ δϑίςα ψῆδὶ ἢ6 δά 
ἄοῃβ ἴο δαῦὴ ἴῃ {116 ““Ῥεδδαῖα] δηά ροοά,᾽" τηδᾶθ δηϑεῦ : 
Ὑνμοίμου (παῖ 15 [π6 Π6Ὸ ὉνῪ ΒΟ ἢ [ῸΪΚ 6811 τὴς πῆθῃ {παν 

1 ΟΥἌ, ““απμάογδίβδη. ̓  
2. 566 (ορεῖ, 2 γος. ζίϑλ. 5.Ὁ.; ΤΥδβ., νοὶ. ἱ. Ρ. ἵν. 
8 “ἸῺ ροά οἵ εεάομῃη, οὐ οὗ ἔγεθά σηθῃ. 866 Ῥῖαι, Ζζφαρ. 25 Α. 

ΤΠ6 βοῃο]δαβδε οἡ Ατϊβίορῃ. Φζωξως ττ76 ἰἀθηϊτῆθβ [ῃ6 σοᾶ νι Ζεαβ ϑοίδγ. 
566 ΡΙαῖ. 2 γε. 859 ((]οιρῇ, ν. 30). 

4. εἐ ΒΟγεΙρσ ΕΘ 45," 
5 εἰ ΓΒ Ξοργααδί οὗ "μοῃεϑὶ ρϑη!]δηγδη. 

ΨΟΙ,. 11Ὲ----ἴ 9 
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τα Ἰκ ἴο γοι ρου τη6, 1 σδηηοῖ 58Υ͂ ; 411 1 ΚΟΥ͂, 15, ἤθη δ Υ 
Οὔ ΔΙΠ]Θηρα τ6 ἴο Ἔχοῆδϑηρθ ΡΓΟΡΟ 65, ΟΥ 6156 ἴο ΡΟΥΟΥ ΒΟΠῚ6 
ΒΘΥΥΙΟΘ ἴο {Π6 5ἰδία 1ηϑίθϑα οὗ ἔθει, [ῃ6 πιηρ οἷ οὗ ἃ {ΠἸΓΘΙΏΘ, 
ΟΥ {86 ἰτϑϊηϊηρ οὗ ἃ οἤοτιβ, ΠΟΡΟΟΥ {ἰηκ5. οὗ δϑίιηρ ἴῸΥ 1ῃ6 
δαί] ἀπ σοοά φσεηίεηβῃ, Ὀυΐ 11 15 μἰαίη ᾿βοῃοζηδοῆι, [6 
50 οὗ 5ο-Δη-50,2 Ὁροὴ ἡ ΏΟΙα [Π6 Βα ΠΙΟΙΒ 15 βοινεᾶ, Βαΐ ἴο 
ΔΠΒΊΤΘΙ ΥΟΙΠΓ ΟἸΘΒΏΟΩ, Θοογαΐθθ (η6 ῥτοσθααθα), 1 σογίδιηϊν ἀο 
ποῖ ΘΡεμα ΤὯΥ ἀαΥβ ᾿ποοΥβ, 1 ΓΙῸ ὯῸ οΟἴΠΕΥ τϑαϑοη, Ὀδοδιιβ6 
ΤΥ ΜΠ 15 ααΠπῸ σαρΘΌΪ]6 οὗ τηδηδρίηρ ΟἿ ἀοϊηθϑίς Δ ΗΔ 1Ὑ5 
ΜΙ Ποῖ ΤΥ δ1α: 

ΑὮ! (βα14 1), Ιβομοιηδοῆθβ, {πᾶὶ 15 7.581 σαὶ 1 5ῃπου]ᾶ 
1 ῥραγοῦ αυν ἴο ἰδασῃ ποτ γο. 14 γοι γοῦτβ6 1 εἀποδία 
γΟΌΓ ΜΙ ἴο Ὀ6 41} [ῃδΐ 8 ψιδ μου α Ὀ6, οΥ θη γοιῦ τεοαϊνρά 
ἢΘΓ ἴγοῖὴ ΠΕΥ ἰδία δηα τοίμεῦ ὰ5 506 δἰγεδαν ἃ ργοποϊθηΐ 
γ761] 5164 ἴο ἀϊδοθαῖρα [ῃ6 ἀπ0165 ΔΡΡτορτίδία ἴο ἃ ΜΙ ὃ 

ὙΝΕΙ] 5116 ! (με τϑρ!εα). ὙΥμδΐ ργοβοίθηον νὰ 516 ΠΚῸΙῪ 
ἴο Ῥτηρ ψ] ἢ Πδι, ΏΘη 516 μὰ ποῖ ας ἤξεβρῃ 8 δὲ {πΠῈ6 {Ππὴ6 
5η6 ψεααβδα τη6, δηα ἀατηρ ἰῃ6 ψΟ]6 Ῥτῖοῦ ρου οα οἵ Ποὺ [π|8 
Ὠδα Ῥδθη τοδὶ οδυθ ΠΥ Ὀγουρῃῦ ὉΡ ἢ ἴο 566 δῃᾶ ἤθαυ δ5 {Ππ|6 
85 ῬΟΘΒΙΌ]6, δηα ἴο δϑἰς ὃ {η6 ἰδυγεϑῦ 4 ΘΠ ΟΩΒ ἢ ΟΥ ἄο γοι ποῖ 
[λἰπῖκ οὔθ βῃου]αᾷ Ὅς δι 15Π64, 1 δ τηϑυτίαρα ΠΟΙ ΜΏΟ]Έ οχ- 
ῬΟΙΘησ6 σοῃϑβίϑιςα ἴῃ Καονηρ ΠΟῪ ἴο ἰδῖκα {Π6 χοο] δηα πα κα 
8 ἀτθθ5, δηα ϑδϑίηρ ΠΟῪ ΘΙ τηοίῃουθ δαπάτιηδιἄξης ἢδά 
Π6ΙΓ ἀΔΠΥ 5ρ᾽Ππ]ηρ-ία 515 ἀϑϑίρηθα Πθ ἢ ΕῸΓ (86 δαάβα),, 

1 Οὐ [88 απμέέἑαοςὶς ΟΥ̓ ΘΟΥΛΡΌΪ ΒΟΥ Ἔχομϑδηρα οὗ Ῥγορθγίυ, 566 Βοβοϊζῃ, ὈΪξ. 
ἷν. οἢ. χνὶ. Ρ. 58ο, ἘΡΊ. δα, : “Ἰὴ οδϑ8 ΔΩΥ τηϑῃ, Ὡροὴ βοὴ ἃ λειτουργία 
νγει5 ἸΤΩΡΟΞΕΩ͂, ΘΟ] ογθα (ηδι Δποί ΕΣ νγὰ5 τ ΟΠΘΥ τΏδη ὨἰτηβοΙἶ, απα Ἐμογοίογα 
ΤΟΥ ΤΌΒΕΠΠΥ ΟΠΔΥΡΘΘΡΙΘ ΜΠ τῃ86 Ῥυτάθηῃ, Ὧ6 τηϊρῃϊ ὉΠ ]Π]θηρα [η6 οἴμεσ ἴἰο 
Θ5ΒΌΤΩΘ [6 Ῥυγάξῃ, ΟΥΓ ἴο ΤηΔΙκα ψΠ ἴση ἀη ἀντιδόσις ΟΥὙ ΕΧΟΠΘΏΡΈ οὗ ργορεσίγ. 
ΘΟ. ἃ ΟΠ ΔΙ]ΠΘηΡρΘ, 1 ἀθοϊ δα, γγὰ5 οοηνογίθα τηἴο δ Ἰαυγϑαϊί, ΟΥ̓ οδτὴθ Ὀδίοστε ἃ 
Βα] αϑίϊο οουτγί ἴοΥ {{18]1. αον, Οογεῤῥαρέογι, ΧΥ1ΔΔ. ““ ΑἸΠΘηΐδῃ ΕἸ δμοΘ. 866 
Ὅρσε. ἡ ραΐγοέ Π7ζαϊζας, π65, Ἰζθηπθάν, Ὁ. ττ7, δῃἃ Αρρεμάϊχ 11. ἘῸΣ [Π6 
ναιίοι5 Πυγρῖθβ, 7 2 216}αγεῖγ, Ολογέον, εἴο,, 566 2 οῖ. «2. 1. τ ἴ011. (Ττδῃ5. 
νοὶ. 11. Ὁ. 279). 

2 Ογ, ““ἴῃ6 βοὴ οὗ μἰ5 ἔδίβεσγ,᾽ ἴἃ Ῥεΐηρ' ουβίουλθυυ αἱ Αἰῆθηβ ἰο δάᾶ {π6 

Ῥαιγοηγτηῖς, δ... ΧΘΠΟΡἤΟη βοὴ οἱ τυ, Τ πογάϊᾶθο θοη οἵ ΟἸἹογιβ, εἴς. 
566 ἘΠ ϑγοά. νἱ. 14, ν}]]. 90. Τ1ῃη οΥἤοΪΑ] δοίβ [26 ἤδιης οὗ [ῃς ἀδιηβ νγαὰβ δαάεᾷά, 
6.9. Τοδτοβίθηθβ βοὴ οἵ 1ϑιηοβίμβηββ οἵ Ῥαϊδῃξ; οὔ οἵ {ῃ86 {{δὲ, αἱ {{πλ65. 
σε Το. νἱ]]. ὅρ ; ΡῬΙαῖ. Ζατυς, νῖ. Ὁ. 753 8. 

5. 5686 Ατβίοί, 2 οΐ, νἱϊ, 1:6. τ3358, 586 Ναντηβῃ, οζ. εἶξ. ἴ. τ70 ἴ0]]. 
4 ΟΣ, ““ βαγνθιΠδηοθ. ἡ 8688 291. Ζας. ἱ. 3 (Τγβη5. νοἱ. 11. Ρ. 296). 
δ Ββδβάϊηρ ἔροιτο ; οὐ 1 νι Θαῦρρα δἴεγ Οοῦεί, ἐροίη, ἰΓ8 5]. ““ 14 1Κ ἃ5 

11|16 85 ῬοββΊΡ16,᾽" ᾿ 



ΟΗ σα. διὸ ΟἿ ἸΘΟΠΒΟΜΑΘΉΠΟ ΑΝῸ Ἠϊ15 ΝΝΙΕῈ 227 

ἃ5. Ταραγαβ. ΘΟ ΤΟ] οὗ δρρϑία δῃᾶ ςε! ΠἸηἀυ]σοηςσα,, 586. δά 
Τοοοιγθα [6 βουπμάδϑι βαἀποδίίοῃ, δηᾶ ὑπαὶ 1 ἰαῖζα ἴο ΡῈ (ῃς 
τηοϑί πηρογίδῃηϊΐ τηδίζου ἴῃ [ῃ6 ὈΠΏρΡΊηρ-Ρ οὗ δῇ ΟΥ̓ σοϊήδη. 

ΤΏδη 411 εἰβθδε (ϑε: 4 1) γοι ἰδαρῃΐ γουῦ τὶ γουτϑθοῖς, 
Ἰβομογηδοῆιιθ, 00} γοὰ δαά τηδᾶβ ΠῸῚ σάρϑῦὶς οὗ δἰϊβηϊηρ, 
σΔΥΘ]]Υ ἴο ΠΘῚ Δρροϊηϊθα ἀαζ65 Ὁ 

ΤΠδί ἀϊ4.1 ποῖ (τε ρ]16α ἢ6) ἀπ] 1 μαά οἥετεαά ϑδουῆςο, 
Δηα ῥγαγθα αὶ 1 τηϊρῃΐ ἰθδοὴ δηᾷᾶ 506 τηϊρῃϊ ἰθαγῃ 411] {δαΐ 
σου]α σοπάμπος ἴο [Π6 ὨΔΡΡΙΠ655 οὗ υ5 ὑνδίη. 

δός, Απά αἸα γου ΜΠ 0] ἢ βϑϑουῖπες δηᾶ ῥγάγοῖ ἴο {Πδΐ 
οἤδοι 9 

“εὖ, Μοβί σογίδιηϊυ, ἢ ΤΔΩΥ ἃ νΟῪΝ ταρ ϑίογοα το Ἠδανθῃ 
ἴο Ὀδοοίὴβ 8411] ϑῆςβ. ουρῇϊ ἴο Ὀ6; δπᾶ δ ΜΏοΪα ΤΔΔΠΏΘΓΥ 
Βηο ΕΑ (Πδΐ 58η6 ψουἹα ποῖ ΡῈ περίθοιᾳ! οἵ νῇῆδί ψὰθ ἰδιρῃϊ 
Ποτ. 

σῷ, ΒΙΔΥ͂ Παῖταῖβ ἰὸ τη6, ἰϑοποιηδομιιβ, 1 Ῥερ οἵ γοῦ, 
ΜΠδΐ γοι ἤΙβδῖ Θϑϑαυθα ἴο θοῦ ἤξεσ. ΤῸ ἤθδὺ [(ἢδί 5.ουΥ 
ΜΟΙ]α ΡΙΘα56 Τὴ68 τΏΟΓῈ ἰῆδηὴ Δ0Υ ἀθβου ρθη οὐἨ ἁ 16 τηοϑβί 
ΞΡ] 14 σγτηηδβίο σοηίαϑῦ ΟΥ̓ ΠΟΥΒΈ6 -ἾΤαοα γοῦὰ σου] ρσὶνα τη6. 

ὙΝὮγ, δοογαῖθα (ῃΏ68 δηϑνεγεα), ἤθη ΔῸΣ ἃ {{π|6 516 πδά 
Ῥεοοίὴς δοουβίοιηθα ἴο ΤΥ πη, ἰῃαὶ 15, ψχὰ5 ἰδιηθα 8 οα- 
ΟἸΘΉΓΥ ἴο ὈΪαΥ͂ ΠΘῚ ρϑτί [ἢ ἃ ἀἰβοιβϑίοη,  ραϊ ἴο Π6Ὶ {Π15 411695- 
οἢ : “ΠΙ4 1 δνοῦ βκα γοῦ ἴο σοηϑί θυ, ἄθδὺ 16,5 πψῆδὶ ἰοά 
8 ἴο Οἤοοβα γοὰ 85 ΤΥ ΜΠ Δηηοηρ 8411] ψοτηθη, δηα ὙΟᾺΓ 
Ραύβηΐβ ἴο δηίγαβί γοῦ ἰο τὴ6 οἵ 811] θη Ὁ [Τΐ γγχὰβ8 σϑυίϑίη]ν ποῖ 
το ΔῃΥ ἀπ που] γ [πδ΄ ταῖρς Ὀεϑεῖ εἰμου οὗ τ ἰο πα δηοίμευ 
θεάξειον. Τδΐ 1 δ 506 15 ευϊἄθηΐ ἔο γο. ΝΟ! 1 γγὰβ ψ ἢ 
ἀε!θεταΐῖβ ἰηΐθηΐ ἰο αἀἰβοονϑῖ, 1 [ῸΓ τγ86 1 δηᾶ γοῦν ρδιθηΐβ 
ἴῃ Ῥα6ΠΙΓ οἵ γου, [Π6 Ὀεδϑὶ ραγίμεσ οὗ ἤουθε δῃᾶ ομι] ἄγθηῃ 6 
σου]α Πηά, [Πδὲ 1 δουρῆῃΐξ γοιῖ ουΐ, Δηα γοῦν ραγεηΐβ, δοιϊηρ ἴο 
τῇς. Ὀδϑὶ οἵ {Π6ῚῚ ΔΌΙΠΠγ, τηδᾶθ οἤοϊοα οὗ 68. Τῇ αἵ βοΐηβ 
Γπτατο τὴς (οα ροταηῖ 15 ἴο πᾶνε Ομ] ἄχθη θοτῃ ἴο ἃ5, γα Μ1] 

1 ΑΔ “ἴῃ τϑίθύθηοα ἴο οα Ππαῦν τηδίίουϑ ἡ ὅεα Μαμαῆν, δοείαζ 217 ἔνι 
Ογέδοο, Ὁ. 276. 

2 ΟΥἵ, ““ρίνίηρ ῥἱθίη ργοοῦ {μϑΐ, 1 τῃ68 ἰδαορίηρ [411644, ἴ 5μοια οὶ 6 
ἔγοτὴ ψϑηΐ οἵ 418 δἰϊβηϊίοῃ οἡ ΠῚ ραγί, ̓  566 δεζζορέσα ξεεαγς, “ ΚἜΠΟΡΠΟΙ,᾽ 
Ῥ. 356 ἴο]]. . 

9. (Τ8 τἰριϊά, ἔβννῃ - 6 ογθαῖασθ) 5686. Τίβοκυ, Ζ7ζίςζ, οὐ Ξπιγ. “ογαΐς, 
ἴ. 305. ΕῸΥ [86 τηϑίϑρθου οἷ. δαὶ. Οζνηζᾷ. 11. 37. 9. 

4 Τῆς, ““ψογβη, "Ὁ ΟἿ. Ν. Τ. γύναι, δῖ. ΤοΠη 11, 4; χίχ. 26. 
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ἴακα σοῦη561 ἰοροίπευ ον Ὀεϑί ἴο ὑὈσχίηρ τῃθ Ὁρ, ἴου [ἢδῖ 
ἴοο Μ1] ΡῈ ἃ σοιητηοῃ ἰηΐογεϑῦ,, δηα ἃ σΟΙΏΠΟΏ Ὀ]Θβϑῖηρ 1 

᾿ΒΔΡΙΥ [ΠΕΥ 584}1 Ἰῖγε ἴο ρμι οὐγ Ὀα[165 δπα να πη ἴῃ [Π 61] 
ΠοΓδ Ιου σαρροτί δημα ϑασσοῦῦν ΜΏΘη Οὐτβεῖνε5 ατα οἱα.2 Βαΐ αἵ 
Ῥταϑεηΐ [ποτὰ ἰδ ΟἿΣ ἤοῦδ6 Βεῖα, ΜΏΟ, Ὀαϊοηρβ Αἰἶκα ἰο ΒοΙῃ. 
Τῇ 15 σΟΙΏΤΠΟΠ ὈΓΙΟΌΡΟΙ͂, ἴου 811 [δ 1 ροβϑ8685 ροεθ ΟΥ̓ ΤΥ 
Μ11 ἴηΐο ἴῃ6 σοιμηηοῃ ΠΙΠα, δηα ἴῃ {πΠ6 ϑ8πὶ6 ψγαὰὺ 411 [ῃδί 
γοι ἀεροβιεα 8 νὰ ρῥδοβεᾶ ὈΥ γοῖι ἴο [ῃ6 σοιημηοη {πηᾶ.ὅ 
Υε πορᾶ ποῖ δίορ ἰο σδϊἱσαϊαία ἴῃ ἤρατο ΟΝ οἵ 5. σοη- 
{ΠΡ αϊεα τηοβί, Ὀαΐ τίμα ἰαεΐ τιι5 ἰαὺ ἴο ἤδατί [Π15 ἴδοι {πδΐ 
ΜΉΘ ΘνοΥ οὗ τι5 ρίόνθθ (ῃ6 Ὀεδίξευ ραγίποσ, ἢ οὐ 586 δῖ οποβ 
σοπίτιθαΐε5 δὲ 15 τηοϑί σου Πδνίηρ." 

ΤΏῸ5 1 δαἀάγεοθεα Ποῖ, ϑοοσζαίθϑ, δῃηα Ππ5 ΤΥ ΜΠ τηδα8 
ΔΏΒΜΕΥΙ : “Βαϊ ΠΟΝ οδῃ 1 αϑϑίϑῦ γουῦ ψΠδὺ 15 ΠΥ ΔΌΙΠΙΠΥ Ρ. 
Ναν, δνεγσυίϊηρ ἀδρεοηᾶθβ οὐ γοι. ΜΥ Ὀιβίηθ55, ΤΩΥ τηοῖθευ 
[ο]4 τηςθ, ψὰ5 ἰο θῈ βϑορογιηϊηάςδα [δ 

“Μοϑί {Π|6, τὴῦ ψ]ΐ6,᾽ 1 τ ρ]ΠΘα, ““Δηα [πδ΄ 15. δὶ ΤῊΥ 
(αἰ μου βδαϊα ἰο 68. Βαΐ ψῇῆδί 15 {Π6 ρτοοῦ οὗ βοβοι-τηϊηἀθηθϑθϑ 
ΪΏ Ιηϑ ΟΥ ΜοΟΙΔη [5 1 ποΐ 580 ἴο Ὀεῆανα {παῖ δὶ πα 
ἤανα οὗ ροοά ΤΔΥ Ἔν εῖ 6 δὲ [5 ᾿θϑί, δῃᾷ [Πδΐ ὩΘῊ {γθαϑαγο5 
το [Π6 ϑδηι6 βοῖιτοα οὐ Ὀδδιΐν δηα τρῃςθοιβηθθ5. ΤΥ Ὀ6 
τηοϑύ δηρὶν δἀαςα"᾽ 

“Βαϊ ψιμδί 15 ἴθετα ἰμαΐ 1 οδῇ 40," ΤῊ δ ᾿πααϊτεά, 
“ὙγΏ1Οἢ ΜΠ] ΠΕΙΡ ἴο 1 ούθαθα ΟἿἿΓ Ἰοϊηΐ δϑίδία ἢ ἢ 

“ Αϑϑγεαϊν," 1 δηϑνεῖεα, “γοῖ ΤΩΔΥ 5ἰσῖνε ἴο ἄο 85 ψΜῈ]]} 
ἃ5 Ῥοββῖθ]Ὲ τιμαὶ Ἡδανεη Πὰ5 ρίνθῃ γοι ἃ πδίυταϊ οἱ [ῸΓ 
δηα ψὨΙΓΟῆ (6 αν Δρρτονβϑ.; 

“ ΑΠΔ νγῆδί ΤΥ ἴἢ656 [Π]ηρς Ὀ6 ἢ᾽ 50)6 δϑκθϑά, 
(ἸΓῸ ΤΩΥ͂ Τ]Π6Π (πεν δῖ οί ἰῃς {Πΐϊηρθ οἵ ᾿δϑαϑὲ ᾿τπηροτί- 

δΏς6,᾽ 1 τερ]]θα, “1655 [86 [Πϊηρθ ψΒΙΟῇ τ[ἢ6 ααδθη θΕ66 
Ϊη ΠΟΙ ἢϊνγῈ ῥγεϑι4δ5. Ἤνοῦ δῖα οἵ 5ρῃΐ ᾿τηροτίδηος ἴο (ἢ6 ΡεῈ 
ΘΟΙΏΠΜΠΏΙΥ ; ἴου [6 ροίβ᾽ (50 Ἰβοποιηδοῆτιβ ἀϑϑατθα τηθ, 6 
σομηπ64), “16 ροάϑ, τὴν ψ δ, σου] σοί ἴο ἢανθ βχϑγοϊβεα 

1 Οσ, ““οΟὖὐ ᾿ἰηἰθγοβδίβ ΨΠΠ οδηίγα ἴῃ ἴδοι ; ἰἃ ΜΠ Ὀ)Ὲ ἃ ὈΪ ϑϑίηρ γα 5081 6 
ΪΏ ΘΟΙΏΤΩΟΏ ἴο ἰταῖῃ {θη (πὲ ον 5841] ἢρᾷρ!ξ οὐγ Ῥδίθς, αηθᾶᾷ.. .᾿ 

2. Οὗ, 21ἅδγε. 11. ᾿. 135. Ἐοϊάβδη οὗ, Βορῇ. “ἴγζαχ, βόγ; Ἐπ. δπῥί. οτϑ8. 
3. Οὐ τεδαϊηρ ἐπηνέγκω ΜΊΩ Οοραί, ““ Ὀγοιρθί ἢ γοὺ ἴῃ [ῃ6 νὰν οἵ 

ἄονντν.᾿" 
4 Οὐ, ““ἴο {86 Ἰοϊηΐ οϑίαϊα. " 
5.“ Μοᾶβξβί δῃά (επηρεγαῖθ,᾽᾿ δηά (Ὀεῖον) ““ Το ροσϑπορ. 
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ΤΔῸΟἢ οΙθ δῃηᾶ Ἰπαριηδηΐ 1ἢ σοϊῃρδοίηρ ἰπδὶ {Μη - ϑυϑίθια 
“ΜΏΙΟΗ ροθθ ΟΥἩ [Π6 Ππδὴβ οἱ :2816 δηᾶ ἰδιηδὶθ, 50 δ5 ἴο 
ΘΘοῦγα ἴΠ6 ρτεαίοδί ροββίθῖα  δἀνεαηίαρε ἴο (6 ραΐσ. ΘΊποα 
πὸ ἀοπρί τ[ῃ6 ὑμάρουγίηρ ῥυηοΙρία οἵ ἴῃ6 Ὀοπά 15 ἤιϑί δῃα 
[ογϑιηοβί ἴο ρερείπαία ἐγουρῃ ρτγοογθδίοη [86 ταος5 οὗ ᾿ϊνηρ 
ογδαίαγρο ; 2 δῃά πὩθχί, 85 τῇ. ουϊοοιης οὗ [Π15 θοπά, ἔου πατηδῃ 
Ῥείηρβ δ ΔΗΥ͂ ταῖθ, ἃ ῬΙΟΥΊΒΙΟΏ 15 τηϑάβ ὉγΥ ψΏΙΟὮ ΓΠΕΥ ΤΑΥ͂ 
Ὦδανα 5005 δΔηᾷᾶ ἀδιρηϊοια ἴο σαρροτῦί [Π6 πὶ 1η οἷα ἀρθ. 

« Απα ἀρϑῖῃ, [ῃ6 ΨΥ οὗ || οὗ Βιυπμηδῃ Ὀοίηρθ, ποῖ Ὀείηρ 
τηϑ ἰδ ηθα πκ6 τι οὗ οδί]6 8 ἴὶῃ [88 Ορξϑῃ 811, ΟὈΥ]ΟΙΒΙΥ 
ἀφιηδηᾶβ τοοΐίεα Ὠοχηθβϑίεααθβ. Βυΐ 1 ἰπθ86. ϑαῖὴβ ἤαμηδῃ 
Ὀεδιίηρβ δῖῸ ἴο ἤᾶνε δηγίμιηρ ἴο ὈΠΩΡ ἴῃ ὉΠΟΥ͂ ΟΟΥΕΙ, 50Π16 
ΟἿΘ ἴο ΟΔΙΤΥ͂ Οἂἷ {π656 ἰαθοιτβ οὗ [6 ΠεΙ4 ἀπηάογ ΠΡ πϑάνϑῇ 5 
ταδί Ὀ6 ἰοπηά [ῃ 6}, βίῃσα βοἢ ΟΡογαίοηβ 85 [ῃ6 Ὀγθδκίηρ᾽ ΠΡ 
οὗ (]Π1οὺ ψιτὰ της ΡΙοιρΉ, ἰῃς βοσηρ οὗ βεβεά, [ῃ8 ρἰδηθηρ οἵ 
{γ6 65, [π6 ραβϑίυσσηρ δηα Ὠογάϊηρ οἱ Ποῦ, ἀτθ οὔ δῃᾶ δΔ]]} 
ΟΡΘη-811 ΕἸ ρ]ουτηθηΐθ. οὐ ΜΏΙΟΏ [Π6 ΒΌΡΡΙΥ οὗ ῥτγοάποῖβ. Ὡ60685- 
5ΔΤῪ ἴο [Π|6 ἀξρβηάβ. 

“Α5 ΒΟΟῇ 85 {8656 ργοάποῖβ. οἵ [ῃ6 πο δῖα βαίείγ Ὠουβϑά 
Δα ὈΠΑ͂ΘΙ ΠΟΥΘΙ, 6 Ὠρραβ 1156. ὙΠΘτα πλυβῦ 6 βοιηθ᾽ Οὔδ 
ἴο ριιατά [ῃ6 δἴογε. δῃᾶ βϑοῆβ οὔθ ἴο θυ! 510 ἢ ΟΡΕΘΙΓΔΊΙΟΙ 5 
5 πρὶν ἴῃς πεεά οὗ 8με]ίεγ δ ΒΒ ο]ίου, ἔου ᾿πϑίδησθ, 15 πβϑαθά 
ἴου (86 τϑαύηρ οἵ ᾿πίϑηΐ οι] ἄγεῃ ; βΒΏΘΙΓΘΥ 15 Ὠεραρα [ἰοὺ 1ῃεῈ 
γα οι 5. Ρτόσθθ565 οὐ σοηγεγίίηρ ἴῃ6 ἤπ15. οἵ δαγίῇ Ἰηΐο ἰοοῦ, 
Δηα ἴῃ πκ6 ΔΉΠΟΥ ἴοσ (86 ἰατσδίίοῃ οἵ οἱοίῃιηρ ουΐ οἵ ΜΟΟΪ. 

« Βυ ψΏρτθαβ Ὀοϊῇ οἵ 1656, [ῃῆ6. ᾿πάοοῦ δηα ἴῃ6 οὐυϊάοοῦ 
οσσαρδίίομθ Αἰ1Κ6, ἀθιηδηᾷ ΠΟῪ [01] δηπα ΠΕ δἰϊζεηίοη, ἴο 

τηθοί ἰμῈ οδ56,᾽ 1 δἀάρά, “ἀοἄ τηδΔᾶς ρῥτγουιϑίοη ὁ ποτ {π6 
ἢγϑέ ΟΥ̓ 5ῃδρίῃρ, δ 1 βθεηβ ἴο Π16, ἴῃ 8 οι Δη 5. Ὡδίαγα [ῸΥ 
ἰηάοου δῃᾷ [ῃ6 τηδηβ ἔοσ οὐἰάοογ οσσιρδίίοηθβ. Μϑηβ ὈΟΑΥῪ 
Δα 5011] Ηδ {χη ϊϑῃδα ἢ ἃ ρτεαῖευ σαρδΟ Υ ἰοῦ ἐπυτηρ 
ἤθαΐ δηά ἽοοἱἹά, νγαυίδυϊηρ δηα ΤΔΠΠΑΓΥ͂ Τ]ΔΙΟΉ 65 ; οἵἉ, ἴο τερβϑαδΐ, 
ἨΦ6 ᾿αϊά ροη 5 5ϑῃουϊάσδιβ [Π6 ουἱάοοῦ ΜΟΥΚΒ. 

1. Βραάϊηρ ὅτι, οΥἩ ᾿ξ ψί Βτ. ἔτε. . , αὑτῷ, “““Π τΠ6 βασίποῦ Ἰηΐθηΐ ἰΐ 

5Βοια ῥσγονα οὗ τηδχίσλαστη δανθηίαρε ἴο 1{5611.᾿᾿ 
2 σῇ (Απδίοι.) Οδθοϑι. 1. 3. δ ες Αῃά [Π6 Ῥρδβί οἵ [86 Βε14.᾿ 
4 οἰ κ᾿ κ ας," “ἴῃ 1Π6 Ορϑῇ αἰγ. 
5. Οἵ, ““ψοΥκ5. ΜΨΏΙΟΙ 081] [οΥ 5 τον, 
6 εἰ ΘΕ ΘΥ ἴτοχὰ [86 τηοσηθηΐ οὗ ὈΙΓ ῥγονι θά, ΟΕ (Αγϑῖοί,) Οδεοη, 

1,3, ἃ οΥΪς Ῥαβθα ὩΡΟἢ Οὗ αἵ δηῪ ταῖβ [Ὁ] ον ηρ' (88 ᾿ἴη65 οἵ ΧἝΏΟΡΠΟΙ᾽ 5 ἰγθϑίϊβα. 
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“ΟὙ͵Ώ16 ἴῃ οἴξαίηρ [ῃ6 Ἀοάγν οἵ ποιηδη ἢ 1655 ΟΡ ΟΙ 
ἴοῦ ἴμεβα {πϊηρ5,7 1 οοπίηπεά, “Ὁοα νου] ϑθθη ἴο δᾶγε 
Προβοα οἱ ἢει [ῃ6 Ἱπάοοῦ ψΟΥΚΒ; δηα Κηοσίηρ (ἢ Ἠς 
Δα Ππηρ]δηϊςα ἴῃ ἰἢ6 ψοιηδῃ δηᾶ ἱπηροϑοά προ ΠΕῚ [Π6 
ἡστίαγα οὗ πού-Ὀοτῃ Ὀαῦ65, ΗΘ ἐπαονεα ἤΘῚ ΜΙ ἃ ἸΔΙΡῈΓ 
ΒῆλτΘ οἵ δῆήβοϊοῃ [ῸΥ ἴῃ6. θυ -Ῥοσῃ ΟὨ1]ἃ δὴ Ης Ρεϑίονεα 
ὍΡΟΙ τλ8η.2 Απά 5ίηῃοας Ἠς δά ἱπηροββᾶ οὔ ψοϊμδῃ [δε 
σαΔΓΔΙΔΏΒΗΙΡ οὗ ἰῃ6 (Πϊηρθ ᾿τροτῖθα ποτ ψιμοῦΐ, αοά, ἴῃ 
ΗΙ5 ψίβάοιῃ, ρεγοθίνιηρ ἰμαΐ ἃ δα! ϑρὶτ ψγὰ5 ἢῸ ἀδίστηθηΐ 
ἴο φαδγαϊδη5ῃ10,5. ἐπαονεα [ῃ6 σοηδη ΜΠ ἃ ἸΔΙΡΕΙ ΤΘΑΒΌΓΘ 
οἵ τα ἤδη δ Ραβίονεα οἡ τη. Κπηοσίηρ Πισίμετ πα 
Ὦς ἴο Ώοτη τὴ6 οὐϊάοον οΥΚ5 Ὀεϊοηρεα που]ά ἡςξεα ἴο ἀξίθῃα 
[Πθὴλ δρδίηβδί σδ]ρὴ αἰΐαςοκ, Ηξ επμάονεα τῆς ἤλδῃ 1 {ΠῚΏ 
ΜΠ 8. ἸΔΙΡΘΙ βῆδτα οἵ σοῦγαρα. 

“ς ΑΠα βϑείηρ ἰμδΐ Ὀοίῇ δἰκα ἴδε] [ἢ6 πεεᾶ οἵ ρίνιηρ δῃὰ 
τοορινγίηρ, Ηθ 5εὲ ἀον ΤὩΘΙΊΟΥΥ δηα οδγαία] 655 θεν τ Έ 
[οΥ {ΠΕ6ῚΓ σοϊηηοη 156,5 50 (πῇ γοι που πᾶ τ δαγά ἴο 
ἀδίθετηηθ μαίθου οὗ ἰῃ6 ὕνο, [Π6 τηδ]6 οὐ {π6 [διηδίθ, Πδϑ 
[Π6 ἸΆΓΡΕΙ 5ῆασα οἵ [ῃθβθε. 80, ἴοο, ἀοα 5εῖ ἄονψῃ ᾿εΐνθθῃ 
[μϑῖὰ ἰοσ [61 σΟΙΏΠΟΠ ι1ι56 (ῃ6 ρἹ οἱ 56ε1{- οηίτοὶ, ΠΕΓα 
ῃξεαεά, δάάϊηρ ΟὨΪΥ ἴο [πδ΄ οὔθ οὗ [6 ὑνγαίῃ, ΘΊΠΘΥ τηδῇῃ 
οΥὁἮ ΝοΙηδη, ΜΏΪΟἢ μου ρου {πῸ Ὀείζευ, (Π6 ῬΟΕΓ ἴο Ρ6 
τοναγαρα σι ἢ ἃ. Ἰαῦροσ 5ῃαζε οἵ {15 ρεγίβοοη. ὡἈΔηά ἴοὺυ 
[Π6 ΨΕΙΥ τοᾶβο ἰμαὶ {πεὶῖ Ὡδίαταβ δῖα τοί δἰκα δάἀαρίβα ἴο 
κ6 εμάβ, Ποὺ βδἰδηᾶ ἴῃ ριθαΐοσ ἡξεα οἵ οὔς δῃοίπευ; δηά 
ἴμ6 τρϑυθα σΟΙΡ]6 15 ᾿ηδθ τηοτα 561] ἴο [5616 [ῃ 6. ΟΠ6 
Γ]ΠΠΠρ τιμᾶ [Π6 οἴπασ Ἰδοκκ5.: 

ΦΝοΥῦ,, ὈθΙηρ 161} αὐσαγα οἵ (ἢ]15, ὯΥ ψε,7 1 δα ας, ““«ἀηα 
Κηοσίηρ Μ6Ὸ6]}} ψμαὶ {πηρθ δῖα αι ὉΡΟῺ τι ὑναίηῃ ὈγΥ ἀοά 
ΗΠ 561, ταδὶ γα ἢοΐ βϑίγγα ἴο ρϑυζοιη, δδοῦ ἴῃ [ῃ6 Ὀεβί 
ὙΑΥ ῬΟΒΒΙ0]6, ΟἿ τεϑρεοῦνε ἀπε Τὰν, ἴοο, φίνεθ ΠΕῚ 
σοηββηΐ---ἰαν δΔηα 6 υϑᾶρὲ οὗ τῃϑηκιηα, ὈΥ βαποιϊοηΐηρ ἴῃ 8 
πα ]οοΚ οὗ τη δηᾶ σι ; δηᾶ ᾿π8ῖ δ5 ἀοά οτάδιπεα {Πϑῖὰ 
ἴο Ὅ6 Ρῥδυΐπμουβ ἴῃ ΤΠΕΙΓ ΟΠ] άγθη, 80 (6 αν δϑίδ Ὁ} 1565 ΠΕΙΓ 

1 ἐδάσατο, ΟΥγοῤ. ἸΝ. 1. 43. -΄ 
2 σῇ “ΞΠ122αγεΐ, νἱϊ. 7; Ατὶβίοι. 2 οῖ, 111, 2; Οδοορι. 111. 
ὃ Οχ, ““ἘΜ4 Ῥεβίονθα τη θΠΟΥΥ δηα οϑισ 1655 δ5 [26 σοϊημλοῃ δογϊΐαρα οὗ 

Ῥοί.᾽ 
4 ΟΥ, ““188 ρϑὶγ ἀϊβοονοῦβ [6 δανδηίαρε οἵ ἀπδη ; τὰ6. ομς Ῥείῃρ βίτοηρ 

ΜΒοταη [16 οΟἰμῈῚ ἰ5 ἀοίδοξινο. " 
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ΠΟΠΊΠΊΟΠ ΟΥ̓ΠΘΙΒΗΙΡ οὗ ποῦθε δηά δϑίαίϊθ. (ἰϑίομ,, ΠΟΥ ου οι, 
ΡΙΓΟΟΪδίτη. 85 Ὀθδαῦζα! [ῃο56 Ἔχοθ!θησθα. οὗ τηδη δηᾶ ψομδῃ 
νι πο (οά ρρα τε αἵ Ὀιγῃ.: Τῆμβ ἴουῦ ἃ ψοϊλδῃ ἴο 
Ὀ146 δ ΠΥ αὖ Ὠοὴθ ταῖπου ἴδ τοϑπὶ ΔΡτοδα 15. πὸ (15- 
Ποποῦγ; Ῥαΐ ἔοσ ἃ πηδῇ ἴο τε 181} 1ηοοΙϑθ, ᾿ησιθδα οὗ ἀδθνοίηρ 
ὨΙΠη561{ ἴο οὐΐάοοῦ ρα τβαῖ5, 15 ἃ [Π]ηρ᾽ ἀἰβογεα 8016. Βαϊ 1 ἃ 
8 ἄορθβϑ Π]ηρ5 σΟΠΙΓΑΙΥ ἴο (186 Ὡδίυθσε οίνεῃ ἔτ ὈΥ ἀοα, 
[6 σμϑῃοθα ἃύρ," 500 ἢ ̓πϑαογαϊηδίίοη οϑοαρθ5 ποῦ (6 γα οἱ 
Ἡρδανθῃ : ἣθ ρᾶῦ5 [86 ρῥεηδν, νμείμου οἵ πορ]θοηρ Ὦ15. ΟΏ 
ψΟΥΪς5, ΟἹ οὗ ρευοσιηϊηρ [Ώο56 ΔΡΡσορχίαία ἴο ψοιηϑῃ.᾽ ὃ 

1 δἀάρα: “7πδ80 5ιοῇ ψόοῦκϑ, 1 1 ταϊβίαϊςα ηοί, {μαΐ βδηη8 
4αθοη-Ῥ6 6 6 5ροΐζε οἵ ἰαροιτβ μαγὰ ἴο ρεγίοσγη,, 6 γοῦγβ, ΠΥ 
16, ΘΠ]οΙΠ6α ἸΡΟΩ ἢογ Ὁγ ἀοα Ἡ]η1561, 

«Αη νψῆδι βδοχΐ οὐ ψουκϑ ἀῖα [ἢδ56 ἢ 5ῆς δϑοκεᾶ; ““νῇῆδί 
ἢὰ5 186 σιθοηςροα ἴο ἄο ἰμαΐ 506 5665 50 {|Κ τυβειῖ, οὐ ἵ 
1|κ6 δῦ τῇ ψμδῦ 1 πᾶνε ἴο ἀο ἢ 

“ἢν, 1 δηϑνοτοά, “586 ἴοο 5ἴδυϑ ἰὴ τῆς ἔϊνο δηά βαξἝεγϑ ποῦ 
[6 οἴμεϑι Ὀθ665 ἴο 1416. ποθ μοβα ἀπ} 1 15 ἴο ψουΐς ουίβιαα 
586 56 η65 [οττῇ ἴο [ΠΕ ῚῚ Ια οῦτβ ; δη 8}} [μδ΄ δδοῇ οἵ [πϑτὰ Ὀτιηρθ 
ἴη, 506 ποίθ5 δῃηά τξοείνεβ δῃα βίοσε δραϊηβδίὶ 6 ἀδὺ οἵ Ὡξβὰ :; 
θα ἤδη {Π6 βεαβοῦ Ὁ 156. 85 σοῦηδ, 5826 αἸβί αῖ85. ἃ 15 
5ῃδτα ίο βδαοῆῦ. ἀραίῃ, 1 15. 58ὴ6 ῆο ριδϑίἄβδθ οὐεὺ [ἢ6 [αθτς 
οὗ ομοϊςοὶγ-σονθ ς6115 ὙΠ ΠΙη,., 5828 ἸοοΙκ5 ἴο ἴ τὺ ψαγρ δῃά 
ΜΟΟΙ δῖῈ ντοῦρς ΜΙ βροεα δηᾶ θθαπίγ. πάει ἤεγ ρυδγάϊδῃ 
ἜΥᾳ ἰῃς Ὀτοοά οὗ γουηρ 8 15 Ὠυγθεα δηά τεατϑᾶ ; Ὀπΐ θη {ῃ8 
ἄαγϑ οἵ τϑαυηρ δῖῈ ραϑί δῃα [ῃ6 γοιηρ Ὀ665 Δ16Ὲ ΤΙρῈ [ΟΣ ψΟΓΚ, 
566 56η45 π6πὶ οἵδ 45. σο]οη δία ΜΓ ομα οὗ [16 56ξα τουδὶ 
ἴο Ὀ6 {πεῖν ἰεαᾶογ. 

5041} 1 [θη ἢᾶγνε ἴο ἄο [π656 [Πῖὴρ5 ἢ Δϑὶς θεαὶ ὨΥ Ὑ16, 

1 ΟΊ, ““ψ] δρργονίηρ ΠΡ οΥ ϑίθηλρϑ 85 ὩΟΡ]6 [Πο56 ἀϊναῦβα ἔβοι 1165, [056 
ΒΡ 65 ἴῃ δἰ Ποὺ δαὲχ ῃΪοἢ οα οτεαίεα ἴῃ με. ΤΉ ἴοΥ [86 ψοχηθῃ ἴο 
γΓαπιδίη ἰπμἀοΟΥΒ 15 ΠΟΌ]6Υ ἤδη ἴο ρϑᾶ δροιΐ αρτοδά. τὰ καλά... .; κάλλιον 

. αἴσχιον . . .--- [θ56 ψογάβ, Π (Π6ῚΓ σἱρηποθηΐ ΕΠ 6]δηΐο σοππηοίδίϊοη, 
ΒΌΡΕΙ ΟΥΓΌΘΙΪγ ἴῃ ἰτϑηβ] δ οη. 

2 ΟΥἵ, “τ 6 ἴῃ βοῖλδ τεδρθοῖ {15 νἹοϊϑίΐίοη οἵ [6 ογάξυ οἵ ἰῃϊηρβ, (815 
Ἰδοῖς οἵ ἀἰβοὶρ! 8 οἱ δἷ5 ρατί. Οὗ Ονγοῤ. ΝΊ]. τ.. 6. 

8. Οὐ, ““τὴ6 ψοΥκο οὗ 815 ψ 6. ΕῸΤ τῃς6 ϑρηιηχθηί οἵ, ορῃ. Οεά, (οί, 
3227 10]]. ; ΤἩετοά. 1. 25. 

ὁ ΟὖΥ, “186 σγονίηρ ὈΓΟΡΘΩΥ 15 τεαῖβά,ἴο τηϑίατγιίγ. ̓  
5. Οἵ, ““τογαὶ λδαρο,᾽ τϑαδίηρ τῶν ἐπιγόνων (δπιεηα, Η, ἘδβίίθηΠ6) ; οὐ 1 

1τῃ8 νυ]ρ. τῶν ἑπομένων, ““ὶτΏ δοηλθ ἰθαάδγ οὗ (6. μοβί᾿ (11. οὗὨ Ὠ15 ΓΟ] ουγθΓ5). 
50 Βγειθ 80, 



232 ΤῊΗΕ ἘΓΟΟΝΟΜΊΟΤ ΟΗ. ψ11. 835-40 

ΕΥ65,᾽ 1 ΔΒΜΝΕΙΕΩ͂, “γοι Μ1] πρρα ἴῃ {ῃ6 ϑϑ1ὴ8. ΨΑΥ 
ἴο 5[4Υ ἱπάοογβ, ἀθδραίομιηρ ἴο {86} [0115 ψιπουῦΐ τΠο568 
οἵ γοι. ἀοπηδϑίῖο ψοθθ ψουΐς [165 ἴπετθ. Οονϑῖ [τῇο8ε 
ΏΟΒΕ. ΔΡΡοϊηϊβα ἰαβῖκθ ΔΙῸ ΜΙΟΌΡΏΣ ἸηἄοΟΥΒ, 1 11 ὈΆ γΟῸΓ 
ἀπΐν το ῬΙΘΒΙάΘ ; ; γουτ5 ἴο τεοοῖνα 1τῃ6 δἰθυῆβ Ὀτουρῃΐ ἴῃ ; 
γΟΌ5 ἴο Δρρουίίοῃ ραιΐ ἴοσυ αδιν τιι56, Δη γοιτβ ἴο τηᾶῖκα ὀϊο. 
γἹΒίο ἴοσ [Π6 τοϑί, ἴο ριιατά δηα ραγπεγ 1 50 (ῃδΐ ἰῃ6 ουϊροϊηρϑ 
ἀδβιη64 [ὉΓ ἃ γ8 87 Τῇ Υ ποΐ Ὀ6 Ἔβχρεηάβά ἴῃ ἃ τηοῃίῆ. [10 ψ1}} 
Ῥὲ γουτΐ ἀυΐγ, Βεη ἴ[ῃ6 Οἱ] ἃτα Ἰηἰτοάποεά, ἴο 566 μαΐ 
οἸοϊῃϊηρ 15 τηδάδ ἔοσ ἴβοβα ψῆο πεαβᾶ ; γουγ ἀπίγ αἷθο ἴο 866 
[δ΄ [ῃ6 ἀγα σοΙη 15 ταμἀετεά Βι δηά πε δα οἷς ίοΥ [οοά. 

“ΤΏΙ 15. 750 ΟἠΕ οὗ 411 {Π6 56 ὁοσοιπρϑίοῃβ  Ώ1Οἢ ἀδγοῖνε 
ὌΡΟῺ γοι,71 δαάεᾷ, ““γοι! ΤΏΔΥ ποΐ πη 50 δἱίορείμευ ρ]θδϑιηρ. 
ΠΟΙ] ἃ δὴν οὗ οὐὐ ποι ΒΟ] [41] ϑῖοῖκ, 1 ψ1}} Ὅς γουγ σᾶγα ἴο 
566 δηά ἰ6η4 τῇρτὰ ἴο [)6 Τοοονεῖν οἵ {ΠΕ} ὨΘδ ἢ. 

ΝΑ ν," 586 δηβιθτεά, “ τμαὲ ΜΠ] 6 τὰν ρ]βαβαηζΐαϑί οὗ 8515, 
1{ σαΥθ 1] ὨυτΥβιηρ τΔΥ του ἢ (ἢ6 βρτίηρβ οὗ σταιί{πᾶ6 δῃηὰ ἰεανα 
[ποτὰ πἸθ μα Π16Υ [δη Βοτοίοίοτα." 

Απᾷ 1 (οσοπίπιθ6α ἸϑΟΠοΙηΔΟἢ 115) γὰ5 βίγαοκ ψ ἢ δατγηϊγα- " 
ἰἰοη δ΄ ΠΟΘΙ ΔΏΒΥΕΙ, ΔηΠα τεαρ]Ε4 : “ΤΏΙΩΚ γοῖ, ΓΩΥ ΜΙ, 1 15 
[ΠγΟῸΡἢ βοῖηα 5Π0} {τΓαϊΐ5 οἵ Γογειποιρῃΐ 56 ἴῃ [ΠΕΙΓ Τ]βΓ655- 
Ιεδάᾶδυ [ῃδΐ τη6 ἢδαγίβ οὗ 6865 δῖα οῃ, δῃᾷ ἰΠ6Υ 8ἃ1Ὲ 850 Ἰουδὶν 
αἰδοιί,οηδα ἰοναγαβ Ποὺ παῖ, 1 ΟΥ̓ Υ 586 δρδηάοῃ οι ἢἶνε, ποί 
ΟἠΘ οὗ ἔπϑῖὰ Μ11] ἄτεδῃ οὗ Ῥεΐῃρ Ιεἴ Ὀεμιηά :1 Ῥαΐ οὔς δπᾶ 
411 τγτδὲ ΓΟ] ον Πθχ.᾽ 

Απά ΤῊΥ̓ ψΜ1Ὲ τηδδ ΔΏΒΥΘΥ ἴο τὴ6 : “1 ψου]α τηποῇ δϑί ἢ] ἢ 
Ὠ16 (5814 506) ἀϊἃ ποῖ {8658 ἰδδάθιβ ψουκβ, γοὰ βρθαῖ οὗ, ροϊῃΐ 
ἴο γοῖι ταῖμου [πδῃ ἴο τηγϑε!ῖ, Μοίβιηΐς5 παρ σου ὈῈ ἃ 
Ὀτοίγ 2 ριιδεα!η5ῃ1ρ δη4 ἀἰδι αςοη. οὗ [πἰηρ5 ᾿Ἰπἀοοῦβ σπου 
γΟΌ ρῥτονιἄἀθηΐ οδγα ἴο 566 [πδὲ {πΠ6 ἱπηροτίδίοηβ τοῖα Ποῦ 
ψΕΓῈ ἀυΐγ τηδάς,᾽ 

“Τυδὲ 50,}2 1 δηϑνεῖεα, “δηά τὴϊηθ σου] ΡῈ ἃ ρτείίν ὃ 
πηρογίϑιοῃ 1 {Πεγ6 ΜΕΙΕ ἢῸ ΟἿΘ ἴο ριαγά ψμαὶ 1 πηροτίαθά. 
2) γοῖ! ποῖ 566,71 δαἀαεα, “Ποὺ ὈΓΠ{π] 15 [ῃ6 οαθ86 οἵ [ἢοβε 
πηϊογίπηδίθα ΤΟ ρου δίευ το ΤΠΕΘῚΓ δίθνοθ ΤΟΥ ΘΥ̓ΘΙ, 85 (6 
5.ΟΥΥ ροσ5,: δηά Ἰδαρουσ Ὀπὶ ἴῃ ναί ἢ 

1 ΑΔ ὙΠ] σαβον ΒοῚ ἰο 6 ἔουββικβη." 
2 ΟἹ, ““τἱ ἀϊο]ο οι. " 5. (ΑΚ ἸΔΌΡΏΔΡΙΒ ΔῊ ἸΡΑΡΟΥ ΘΙ ΟΉ.᾿᾽ 
1 Οὐ, “ον ΡΙΌ18] [μον οαβα, σοῃθσηηθά, δ5 116 βαυίηρ ΡΌΘβ, ἰο ῬΡΟΌΣ ψνδίευ 
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“Ὁ ῬΙΠΙαΙ Θηουρῃ, ΡΟΟΥ 501115,. 506 δηβϑιεῖεα, “1 δὶ 15 
ναί Πα γ ἀἋο.᾽ 

“Βυΐ [66 δῖξ οἴου οᾶγθθ, γοῖ Κπον, ἀηἃ οσοπραίίοηβ,, 1 
ΔΏΒΘΓΕΩ͂, “ ΜΏΙΟῆ δα γοῦτα ΟΥ̓ τιρῃΐ, δηα {Π656 γοῦ Μ1] δηά 
ἀρΊΈΘαΡ16. ᾿ΓΠ15, [οΥ ᾿ηϑίδησθ: ἴο ἰαΚ6 50η16 τηδίθη ψη0 Κηονδ᾽ 
ἡδαρῃϊ οὗ σαγάϊηρ ΟΟΪ δη 4 ἴο τηδῖκα ΠΕΥ ἃ ργοποίθηΐ [ἢ (68 τί, 
ἀουθ]ηρ ΠΟΥ δ ] 685 ; Οὐ ἴο τθορθῖνα δηοίθου ας ᾿ρηογδηΐ 
οἵ ὨουΒΕ ΚΘ ΡΙηρ' οὐὁἩ οὗ 5δγνίοθ, δηα ἴο γθηαθυ ἤετ 51|.11Π1], Ἰογαὶ, 
ΒΕ σα 16, {11 5Ὲη6 15 ψουίῃ Πα ψεῖρῃϊ ἴῃ ρο]α ; ΟΥ δρϑίῃ, 
Ώ6Πη Οσοεδϑίοῃ 5θῦνθϑ, γοι ἢᾶγνα 1 ἢ γΟῸΓ ΡΟΜΘΙ ἰο τε αα!6 ὈΥ 
ΚΙηη655 [Π6 ψ6}}- θεν ῇοβα ΡυΈβθηοθ 15 ἃ ὈΪ ϑϑιηρ ἴο ὙΟΌΓ 
ΒοιΙ56 ; ΟΥ̓ ΤηΔΥὉς ἴο σδαβίθῃ {πὸ δα ομδζϑοίθυ, 5ῃου]α σα ἢ δῇ 
ΟΙΘ ἄρρεξαᾶῖ. Βαΐ [Π6 ρτϑαίδϑί ]0Υ οἵ 411] ψ1}} θῈ ἴο ρύονβ γουτῪ- 
56 1 τὴν Ὀείίευ ; ἴο τηδῖκα τ6 γοῦγ (ΔΙ Π{π| [ΓΟ] οχεῦ ; πο ]ὴρ ΠῸ 
ἀτθαα ἰδϑϑὶ δ5 (68. γεαῖβ δάνδημοα γοῖι 5ῃο.} 4 ἄθο!ηθ ἴῃ ΠΟΠΟΙΓ 
ἴῃ γΟΌ ΠΟΙΙΒΘ ΠΟ], θαΐ ταῖμου ἰτυϑύίηρ [Πδῖ, [πΠουρἢ γουτ ᾿ὮΔΙτ 
[ΠΤ ΡΊΔΥ, γαῖ, ἸΏ ΡΙΟΡου ΠΟ 85 γοῖ σοι ἴο ὈῈ 84 Ὀείίεσ ΠΕΙρ- 
Τηδῖθ ἴο τηγ5861 δπᾶ (ο πε οἰ] άτεη, 8 Ὀείίου ρυδγάϊδηῃ οἵ ΟἿΥ 
ΠοΟΙΏ6, 50 Μη] γουγ ὨΟΠΟΌΣ Ιπογδα56 ΓὨτουρῃοῦξ [π6 μου ϑεο]ά 
ἃ 5 Τηϊδίτεθϑθ, ΜΠῈ, δηα τηοΐπευ, αἀδιν τοῖο θα ρῥτιΖεά. 
ΘΙησο,} 1 δἀάεβά, “1 15. ποῖ [Ὡτουρἢ δχορίίθποβ. οἵ ουϊνατά 
ἰοσηα,} θα  ΌΥ τεαβθοη οὗ {πε Ἰ᾿υδίτε οἵ γἱγίιθϑ 5ῃ6α [ουτἢ προ 
[ἢ 18 οὗ τηδῃ, παῖ ᾿πούθαβα 15 ρίνβῃ ἴὸ (Πϊηρθ ὈΘδα 8] δηά 
σοοά." 

Τηδί, ϑοοζαίθβϑ, οὐ ϑδοιμείῃιίηρ κὸ ἰΠδΐ, ἃ5 ἴδ. 85 1 ἴὩΔῪ 
{γπ8. ΤΥ Τ]ΘΠΊΟΙΥ, ταοογᾶς [ἢ6. θαυ! δὲ σοηνοβθαίοη ΜΏΙΟΏ 1 
64 σῇ ἢρτ. 

Ψ111.---Αἠἐἀἔ ἀἸ]ἃ γοῖ ὨᾶρΡρθη ἴο οὔϑβεγνθ, ἰβομοιηδοῆι5 (1 
Δ56 4),  ρΙΠΘι, 45. [6 τεϑυ]ῦ οἵ ψῆδὶ γγὰ5 5814, γοῦν 1 νὰ 5 
ΒΕ Π͵ΙΘΑ δὲ 811 ἴο ρυθδίθι σδυγθ 1655 Ὁ 

Ἰπίο ἃ βἷθνβ,᾿᾿ 1141, ““ΕἸΠΩΡ ἃ Ῥαοίοί Ῥοτεα σι ΠοΙεβ." (ΟΕ Ατβίοι. δε. 
1, 6; δῃᾶ ἴογ [η6 Τϑοδηῃβιάβ, 566 ΟνἹά, Ζ2ε2. ἵν. 462; Ἡογ. Οαγηῃ. 111. ττ. δὲ; 

ΤΟΥ, ΠΙ. 937; ΒΙασί. οσά. 369ς. (ρ. Οοϊετίάρα: 

ὙγοΥῖς ψἰτμους Πορε ἄτγανγς θοῖδσ ἴῃ ἃ βἷανϑ, 
Απά δορε ψημοῦῖ δὴ ορ]θοῖ οδηηοῦ ᾿ἰνα. 

{τς ΒΚ γρᾶβοῃ οὗ (ῃξ ἤονγεῦ οἡ [ῃς ἀδιημδαϑῖς ομ θεῖς." 
2. ΑΔ ““ἘῸῚῖ στον ἴα δἀθα ἰο τπϊηρϑ “ὈΘϑα Ὁ] δηα σοοά;,᾽ ποί ΠῚ 

[86 Ὀίοοια οἵ γουίῃ πὶ νἱτίποιβ ρογίεοϊοηβ, δῇ ἰηογθαβα οοοχίθηβίνα ψ] ἢ τῃς 
{|8 οἵ πιδη.᾿Ὁ ὅ86ςε Βχγοίξ, αὐ ὦσε. 
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85, σαυίδιν (Ἰβομπογηδοῆιβ ΔΏΒΜΕΙΕα), ἀπ 1 ταηειη 
ἤὮον Ρίαθβα 5806 γὰ8 οὔθ {{πὴη6ὶ δῃηά ἢον ἄξερὶν 586 Ὀἰαθῃθά, 
ΜΏΘη 1 οΠδηοθα ἴο δϑκ Πεὺ ἔοσγ βοιηρίῃίηρ ψὨΐϊοῆ ἢδα Ὀξδδῃ 
Ὀτοιρῆΐ ᾿πίο {πὸ Ποῖιβε, απ 5146 οου]ᾷ ποὲ ρίνε ἰ 6. 80 1, 
δ ΠΘη 1 5807 ΠΕΙ Δηπογϑηοε, [611 ἴο σοηβο]ηρ μού. “Πο ποΐ ὃὈ6 
δὲ 811 (ΙΒ ῃθαυιθηθα, ΤΥ ψ]ῖθ, ἰδὲ γοι! σδηηοὶ ρον τὴη6 ΨΉΔΕ1 
ΑΒ ἴοσ, Τί 15. ῥἰδίηῃ ρονετίγ,, Ὧο ἀομδί, ἰο περά ἃ {δἰηρ δπά 
Ὠοῦ ἴο ἢᾶνα [ῃ68 τιι56ὲ οὗ ἢ, Βιΐ 85 ψϑδηΐβ ρο, ἴο ἰοοῖς ἔου 
ΒΟ ΠΙηρ᾽ ΜΏΙΟΝ 1 σδπηοί ᾿ΔΥ ΤΥ δαηθ ἸΡΟῊ 15 8 1655 Ῥϑίηδι] 
οτὴ οἵ ἱηάϊρθησοα [Ὥδη ὭΘΥΕΥ ἴο ἄτεϑπι οὗ Ἰοοϊκίῃρ Ὀξοδιβ8 1 
ΚηΟΥ͂ [1] ψ 6 1} τὰς τὨϊηρ οχίβίβ ποῖ. Αμύμον, γοι δῖα ποῖ ἴο 
ὈΙΔΙῚ6 ἔοσ {15,7 Ε1 δἀᾶβά : ““τηϊηβ [6 ἔδυ ὰ5 ο Παπάθά 
ΟΥ̓́ ἴο γΟΙ οαῇα [ῃ6 ἰῃϊηρ5 χη μοῦ ἀβϑιρηηρ ἰῇθη {ΠΕ ῚῪ 
Ρίασοβ. . Ηδά 1 ἄοπε 50, γοῦ ψουά πᾶνε Κποόσῃ ποί ΟἿΪΥ 
ΏΘΓΘ ἴο ρας πὲ νβθτα ἰο ἢπά ἰβε.3 ΑΠεΥ 41}, τ σα, 
ἴΠθῖθ 15 ποίμιηρ ἴῇ διμηδη [1{{6 50. δεν θα ]6, πουρῃΐϊ 50 
ῬΘδαθ 1] ἃ5 ογα θυ. ὃ 

“ΒῸΓ Ἰηϑδίϑδηοθ, ψῆδὺ 15. ἃ οἤουιβ᾽-- -ἃ Ὀδηα σοϊῃροβεά 
οἵ Βυμηδη βείηρθ, πὸ ἄδηποα δηᾷ 5ίηρ: πὶ βιρροβε {8 
ΟΟΙΏΡΔΩΥ ΡῥΙοσΘΘα ἰο δοΐ δ βϑοῇ τΏΔΥ οἴϑηοε,--- ΟΠ ΠΙΒΙΟΏ΄ 

[Ο]]ον5 ; [ῃ6 βρεοΐβοϊα μὰ5 Ἰοβὲ 115 σῆδιη. Ηον ἀῆεχεηῖ 
ΜΏΘΩη Θδοῇ δηα 8]1] ἰορείμε δοῖ δμά τεοῖϊζε 6 ψἱτἢ οτάθυν 
Ρτθοϊδίοη, [86 ᾿πῦ5 δηα γοΐοθϑ. κδορίηρ {τθ δηᾶ ἴπΠ6, 
ΤΏρη, Ιηἀεεά, {Π686 ϑϑὴθ ὈΘΥΟΥΊΘΙ5. δῖα ΜΟΥ βεοίηρ δηά 
ΟΣ Ὦ ΠΘδυηρ, 

“50, ἴοο, 80 ΔΙΏΔΥ,) 1 5814, “ἸὯΥ ψ]ΐα, ΔΠ ΔΙΠΊΥ ἀθϑε πα 
ΟΥ ΟΥ̓ΘΙ 15 σοῃῇἤιδίοη ψοῖβθδα σοηίοιππηαρᾷ ; ἰο Θηθϊθ5. δῇ 
ΘΘΒΥ͂ ΡΓΘΥ, σουχείηρ, δἰίαοϊς ; ἴο [ἰθηάθ ἃ ἈΠ ίευ ϑρεοίβοϊα οὗ 
γγαβίεα ῬΟΥΤΟΥ : ὃ. ἃ ΤὩ]ΠΡΙΘα ΤΟὉ οἵ 5565, ἤδαΎΥ Ἰη ΔΗΌΥ, 
δά Ὀαρραρα- Ῥθάγοῖβ, Πρῃς ἰηϊδηΐγν, σαγαῖσυ, ἀμ ΜᾶρΡΟΏΒ. 
Νονν, ΒΈΡΡοβε [Π6 } δίθ. οὔ [86 πιϑΊοῇ ; ΠΟΥ͂ δ΄6 (ΕΥ̓ ἴο μοί 
δἰοησῦ Τῃ {ἢϊ58 σομα! 0 Θυθιυ οαν Μ1]1 Ὀ6. ἃ Βιηάταπος ἴο 

1 ἐς Ψρία5 Ῥγονεγρίαση,᾽ (ς. ἂρ. (οϊ τη θ]]8ηι, χ. 2, 3; ΝΟΌΡΘ, 2236, ἔτ. 6. 
2. Τὰϊ, “50 [δδῖ γοι! ταῖρῆϊ κῆπον ποῖ ΟὨΪΥ ΏΕ͵Ε ἴο Ραΐ,᾽᾿ εἴς, 
ὃ ΟΥ, ““οχγάδε δῃηᾶ δὐγϑηρογηθηῖ, ἡ 80 Οἷο, αρ. (οἱ. χἱὶΐ. 2, 4, “" ἀϊβροβί[ἰοηβ 

δίαιδ οτάϊη6.᾽" 
ἃ Ὅγ, “" ἀβοϊδίτη,"᾿ φθέγγωνται, ὈῬΓΟΡΕΙΙ͂Υ οὗ 1ῃ6 ““τεοϊανε " οὗὁἩ [Π6 οῃοσι. 

Οἵ, ῬΙαῖ. Φαεάγ. 2.38 Ὁ. ἷ 
ὃ πραάϊηρ ἀγλευκέστατον, οἵ, ἰξ νὰ Βτγοῖῖ., ἀκλεέστατον, “ἃ πιοβί ἴῃ- 

Β᾽ογίουβ βρβοίβοϊθ οὗ δβχίγθηιθ ἀηρυο  Ὀ]Θη 655.᾿" 
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ΘΥΕΙΥΒΟΩΑῪ : “5107 τηϑΙο ἢ ̓  5146 ὈΥ 5:46 ψ ἢ “ ἄοαθ 8. ααϊοκ, 
ΌΙΟΙ ᾿λδῖοῃ ἡ αἱ οἵοθθ ραίροθο ἢ ᾿βἰδηᾷ αἵ εαβε᾽; 
γγαρΘΟΏ5 ὈΪΟΟΪκίηρ σαν ΑΙ Ὺ δ ηα 8.5565 Γου]]Ὡρ αΡΘΟΠΒ ; Ὀαρρᾶρε- 
ὈδαΥοΙ5. δηα ΠΟρΙ]65. οβῦ ηρ τοροίῃογ; [Π6 ΠΟ] ἃ ΠΟρΘΙ655 
αι 16, Αμᾶ σῇ τ σοηλθ5 το Πρμίίηρ, βοῇ Δ ΔΙΓΩΥ 15 ποῖ 
ὈΙΘΟΙΒΟΙν ἰῇ σομαϊτ!ο ἰοὸ ἀοῖνευ Ὀαίϊ6. Τὴ ἴτοοὺρβ ΠΟ 818 
σοΙρα δα ἴο τοίτεδὲ Ῥείοσταε [ῃς. βρθηηγ 5 δἄγαποθ ὁ ἅτ ΜΙΠΥ 
ΟΔΡΔΌΪ6 οἵ {γδιαρ]ηρ ἄονῃ {π6 ὨδανΥ ᾿πίβηίτυ ἀθιδοῃιηθηΐβ [ἢ 
γρϑογνο. 

“ΉΟΝ αἰ ἤδγθηΐ 15. δῇ ΔΙΩΥ 0611 ΟΥ̓ρϑηΪΒ6α 1 Ὀδί86 ογάου: 
δι 5ΡΙΘΠαΙα οἰρῃΐς ἴου {ΠἸΘΗΑΪν ογὸ5 ἴο ραζὲ δ, αἰεὶ δῃ 
Θογοϑδοίς ἴο {ῃὩ6 δηθῦγ. ΒῸΓ ψῇο, Ὀείῃρ οἵ {π610 ὈΔΙ, 
Ραξ ν1}}} ἔδ6] δ ἐἢ11}] οὗ βαϊϑίδοϊοη ἃ5. ἢς νγαΐομεϑ {Π6 βευτθα 
Π8 5565 Οὗ ἤδαᾶνυ ἸΠΙΘΏΓΓΥ Τηονὴρ ΟΠ αΙβ. ἴὼ ΠΠΡΤΟΚΘΩ ογάθυ 
00 θὰ ψ1}} ραζαὲ ψ ἢ ψοπάρδιηθης δ5. 86 ϑβαυδαάγοῃβ οὗ 
1ῃ86 σΑΥΔΙΤΥ͂ ἀΔ5 ἢ ραϑὺ δἰτη δ {πῸὶ ρα! ορῦ Απᾶ νψῇῆδί οἵ ἴῃς 
[οβιηδῃ ἢ ΜΠ1 ποῖ Ὦ15 ἤξδατί ϑίηκ ὙΠ] Ὦ]ΠῚ ἴο 566 [86 ΟΥ̓ΘΙΥ 
ὐΥδησοιηδηΐβ οὗ [Π6 ἀἰεγθηῦ ἀγιηβ : 9 Ποῖα ἤδανν ἸηΔ ΠΥ δηά 
σαν αῖτν, δα ἔπεσα ἀρϑίη ΠΡΗΐϊ Ἰηἰθη τΥ, [Π6 16 ἀγοθευβ δηα {Ππ6γῈ 
5]]Προτθ, [ο]οσίηρ Ἔδοῃ {πεῖ Ἰοδάθιβ ἢ ΟΥ̓ ΘΙΪΥ Ρῥτβοϊβίοῃ. 
Α5 [Π6Ὺ ἰϑρ οηαιᾶβ [ἢπ5 ἴῃ οτάρθυ, [ποῸρἢ ΤΠΕΥ ΠΌΠΊΌΘΥ 
ὨΊΔΗΥ ΤΥ Δα 5, γεῖ ουθ 50 [Π6Υ τονε οὐ ἃπα οἱ ἰῃ ααϊεί 
ΡΙΌΡΤΘ55, βίερρίηρ {ππ οὴβ τῆϑῃ, δῃα {Π6 ρΐδος 7ιβϑῖ νδοδίβα 
ἴῃ. [τοηΐ 15 Π]]16α ΠΡ οὐ {Π6 1ηϑίδηΐ ἔγοτὴ [Π6 ΓΕΔΓ. 

“ΟΥ ρἱοΐατα ἃ {πτθηθ, οὐδ ομοΐΪς6- [Ὰ}} οὐ ΠΊΔΙΠΏΘΓΒ ; 
ἴου ψβδαὶῖ τθᾶϑθοῃ 15 526 50 (διτου - ΒΌ ΚΡ δὴ οὈ͵θοῖὶ ἴο ἢεΥ 
Θῃομθ5, δὴ ἃ ϑίρῃϊ 50 ρ᾽δάβομγχε ἴο ἴῃ. ὄογθϑ οἵ Ε]θηα5 Ὁ 15 
1. ῃοὶ [μα΄ [ῃ6 ρβιδηΐ 5] 54115. 80 δ γῦ Απά ΨΥ 15 11 
ἰῃδΐ, ἴου 811 {πεῖν οτονάϊηρ, {ῃ 6 5}1ρ᾽5. σοιρδηνῦ ὁ σαθ58. Ἔϑοἢ 
οΟἴμθυ ἢο ἀἰδίτεθθ "Ὁ ΘΠΏΡΙΥ μδῖ ἔθετο, 85. γοῖ! ΤΔΥ 566 [ΠΕΙη, 
[Π6Υ 510 1 ογάφυ; ἴῖἢ ογάθσ θθηα ἴο [ῃ6 οδῦ; 1ἴῖἢ οὐδθυ ΥΘΟΟνΘ 
τῆς. 5ἴτοϊε ; 1ἴἢ οσδυ δἴδβῃ. οὔ Ὀοδζχζᾶ ; ἴῃ οὐάξ αἸβθια δτκ. 
Βυΐ αἰδβογαθι 15, 1 βθεηϑ ἴο 16, ΡΥΘΟΙΒΕΙΥ 85 ἰπουρἢ ἃ τάδη 

1 ΟτΥ, ““ΨΏοβα ἀαΥ (ΟΥΓ ΠΘΟΘΘβΙγ) [ἰ 15 ἰο ται Ῥδίοσα δῇ αἰίβοὶς,᾽᾿ .6, (86 
οζίγηεῖδἦοζεο. «11. ““[οϑ6 ψῇο δνα ἴο τείγθαϊ," 2.6. τὴ6 πορμ:εοφιδαΐαρἴ, 

2.411. “ἀπὸ ααϊῖΐθ σαρϑθὶα οὗ ἰγϑριηρ ἄονψῃ ἰῃ6 ἰτοορϑ Ῥβμϊηαᾶ ἴῃ [ἢ 6] 
τείχϑαϊ.᾿᾿ τοὺς ὅπλα ἔχοντας --Ξ “' [Π6 ἰτοορ5 ρύόρϑ,᾿᾿ ““ἤδανυ ἰηΐδηίσυ. 

8 ες ΙΒ ογθηΐ δίυ]θθ οὐ τοορ5 ἄταν ἀρ ἴῃ βεραγαῖς ἀϊνιϑίοπϑ : ΠοΟρ ἴ65, 
οαναῖσυ, δηα ροϊίαϑίθ, αοοΥβ5 δηα 5] ΠΡΈΓΒ.᾿ 

4 366 Τῆς, {Π1ι 77. 2. 
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ΏΟ 15 ἃ Ὠυβδηδιηδη 5Πῃου]α δον ΔΙ͂ΔΥ ἡ τοροῖμε ἴῃ ΟἠΘ 
Ρΐαοθ ψῆφαί δπα Ῥίον δηα ρ]56, δμα ὈΥ δῃᾷ ὈγΥ πε ἢῈ 
ἢδ5 πεβά οἵ ὈδιΕΥ τηθα], οὐ ἡ βμεβαΐθη Πουγ, οὐ ϑοῖὴβ σοῃαϊμηθηΐ 
οἵ ρΡα]56,3 τ[ῇξῃ Π6 τησϑὶ ρἱοῖκ δα ομοοβα ᾿ῃϑίθδα οἵ ἰδγίῃρ ΙΒ 
Πδηα οἡ Θδοῦ [πϊπρ βαραγδίε!ν βογίεα [οσ 1156. 

“Απά 50 σι γοὰ ἴοο, την σΜ]ΐρ, 1 γοὰ μου] ἀνοϊα [Π15 
σοΟηΠιβίοῃ, 1 γοὰ σοι] ἴδῃ ΚΩΟΝ ΟΝ ἴο δΔαϊ] βίο. ΟἸΓ᾽ 
ϑοοάϑδ, 50 85 ἴο ἰδΥ̓͂ γΟ ΠΏΡΘΙ το ΠΥ οἡ (Π15 οὐ 1ῃδΐ 85 γοῖ ᾿ 
ΙΔΥ ὨΘΘ(, ΟΥ̓ 1 1 δὶς γοι οσ δου ηρ, ρΥδοϊ 5]. ἴο οἷν 1{ 
Π16 : ἰδὲ τ.5, 1 580, 5εῖθοῦ δηᾷά δϑϑίρῃ ὅ [πΠ6 δρριοργίδίβ ρίδεβ [ου 
ΘΔΟἢ 58εἰ οὗ [ῃῖηρβ. ΤῊΝ. 584}} ΡῈ {86 ρίδος ψῇεγα ψὰ ΜῈ] ραΐ 
[ῃ6 (Πτηρϑ ; δῃα ψε ψῊΠ] ἰπϑίγαοί [Π6 ὨΟΌΒΕΚΘΟΡΟῚ ἰῃδΐ 586 15 ἴο 
ἴακα {ποῖὰὶ οὐΐ ἴποδηοςο, δημᾶ λϊηά ἴο ρᾷΐ πε Ὀϑοὶς αρϑίῃ 
[Πε6ῖ6 ; δῃᾷᾶ ἴῃ [}15 ΜΑΥ Δ 514}} ΚΟ ΒΕΙΠΟΙ [Π6Υ 416 δδΐβ 
ΟΥ ποῖ. [11 δηγίβίηρ 15 ρΌΠΕ, [ῃ6 ραρίηρ 5ρᾷοα ΜΠ] ΟΥΥ Οἱ 88 
1{ τ δϑδκεα [οὺσ βουμθίβίηρ Ὀδοῖ. ΤΏΘ τηϑγα ἰοοΐκ δῃα δϑρεοῖ 
οὗ [Πϊηρθ ΜΠ αὐρὰθ πρδὶ ψδηΐβ τηθηαϊηρ : 5 δηᾶ τῃ6 ἰαοϊ οὗ 
Κηοσηρ ΏΕΓΕ Θϑοῖ ἰδηρ 15 ΜΠ] 6 {6 μανίηρ 1 ρΐ ἰηΐο 
ΟἸΘ᾽ 5 Ὠδηᾶ δὶ οὔοα ἴο τι56ὲ ψιπουῖΐ ἐατίῃου σοι ]6 οὐ ἀεραίβ.; 

Τ τημβί [611 γοιι, ϑοοταίεβ, ψῆδί ϑίσῖκοβ τὴ6 ἂ5 (ἢ. ἤηρδί 
δα τηοβί δοοιγζαῖθ δισταηροιηθηΐ οἱ ροοαθ δηα {πγτηϊπτα 1 τὰ 5 
ΟΥΘΙ ΤΥ ἔοσίπης ἴο 56ῖ ουῦεβ οὔ ; θη 1 ψγοηΐ 85 ἃ 5βῃϊβεευ 
οὐ Ὀοδῖᾷ ἴῃς ργϑαΐ Ῥῃοθηϊοίδῃ τηθτοῃδηίδη," ἀηα Ὀαμε]ά 
ΔῊ Θη616855 αὐδηςν οἱ ροοάβ δῃα βϑδῦ οἱ 84]] δουίϑ, 811 βθρδῖ- 
αἰεὶν ρβοκεά δηά βίοχεά δᾶὺ τ] [Ππ6 5:η 4165: σοιαραβ5.ἷ 
1 ῃἠρδρα 5οδγοα τοι! ηα γοῦ (86 58], σοῃηπηρ 15. παισί γ6) 
ΜΏΠδΔῚ ἃ γναϑὶ διηοπηΐ οὗ ποοάδθῃ βρ81ῖ8 δῃᾷ οδΌ]65 ὃ. ἃ 5810 
ἀδρεηάβ οἡ ἰῇ οὐάευ ἴο ρεΐ ἴο ᾿ποουηρϑ; ΟΥ ρϑίῃ, ἴῇ ρα ηρ 
ουΐ ἴο 568 ;9 γοι Κπον {π6 Ποβὶ οἵ 58115 πα οοτάᾶδρο, τὶρρίηρ 1 
85 ΤΠΘΥ͂ Ο8}] 1, 58η6 Τα γ65 ἴοσ βϑι πῆρ ; [06 ΦΕΘΠΕΥ οἵ ΘΠΡΊΠΕΒ5 
ΔῊ ΤΩΔΟΒΙΏΘΓΙΥ οὗ 8}}] βογίβ 586 15 διτηθα ψ] ἴῃ σᾶ56 5ὴ6 5ῃο 4 

1 τς ΠΟΙ] 5δοοὶ ἰῃΐο μα ρ]δοβ. 
2. ες ΨΕρΕίΔΡΙ6 βίοοϊς,᾿᾿ “" Κιϊοῃβη. ὅ8ὅ86 Ἡοϊάδβη αζ ἴσο., δηᾷ Ῥγοῖ. Μαβαῖν, 

Οἱάᾷ ἀγεθᾷ Ζέξε, Ὁ. 31. ᾿ 
8. δοκιμασώμεθα, ““ να΄ ΜΠ ψτϊῖα ονοὺ βϑοῦ 1 ἰαγῃ, α5. ἰξ γεγο, "χαιηϊηθα 

ΘᾺ ἀρργονεβᾶ, ᾿᾿ 4 Ται, ““ΜΠ]1 παῖδα τῃ6 (Ὠἰηρ {μαΐ 15 ποί.᾿ 
5. εἰ Τ)ρίθοϊ ψνῆδί ἡξεᾶϑ δἰϊθηίοη. 
6 366 1 ποίδῃ, ἰχν]. ““ὙἼΠ6 Θηΐρ,᾽ αὦ 7. (ἰταῃηϑαῖβα Ὁ 5. Τὶ Ιγν]]. 
7 Τὰιϊ, “ἴῃ [88 {1ηϊϑϑϊ τθοθρίβοϊθ," 866 Ῥεΐον, ἰχ. 2. 
8. 586 Ηοϊάβῃ α΄ ζοο. γε ξύλινα, πλεκτά, κρεμαστά. 
9 Τὴ ψεϊρίηρ Θημοθογ. 
10 ἐς προ παθα ἰϑοκῖα " (45 ορροβεά ἰο ψοοάβῃ 5ρ815 δηᾶ πιαβίβ, εἴο,). 
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ΘΩΟΟΌΏΙΟΓ ΔΩΥ ΠΟΒΕ16 οταῖς ; [π6 ἸηΠηϊ46 οὗ ΔΙΠῚ5 5806 ΟΔΙΤΊ65, 
ΜΙ ΠΕΙ οΥαν οὗ Πρμίηρ τηθη αὐροατά,. ΓΏΘη 411 [ἢ6 νεϑ5615 
ΔΏα τἰξη5115, ΘΌῈΟἢ 85. ῬΡΕΟΡΪΘ τι586 δ Ὠοπῖα οὐ ἰδη6, τεαυτεα 
ἴογ 18 αἰ δυθηΐ τηθ5565, ἴουπ ἃ ροτγίίοη οἵ (ῃς6 ἔτειρῃί ; δῃηά 
᾿εϑίἄθς 411 (815, τῆς Ποϊᾶ 15 πεανὺ ἰδἄάθῃ ἢ ἃ πιᾶ55 οὗ 
ΓΔΘΙΟ ΔΗ 156, (86 ΟΔΥΡῸ ῬΙΌΡΕΘΓ, ΜΉΘ [Π6 τηδϑίου Οδυ 165 ΜΠ 
ἢ ἔοῦ τῃς 566 οὗ ἐταΐβο. 

611, 411 τῃ656 ἀιδεγθηῖ (ἰηρθ {πα΄ 1 ἢᾶνα Ὠδιηθα ἰδῪ 
Ρδοκεοαᾶ πεσε ἴἢ ἃ 5ροὸβ. αΐ [π||6 ἰαῦρεῦ ἴδῃ 8 [δἱγ- ϑἰζεά 
αἸμΙηρ-τοοι. ὍΤ6 ϑανεῦαὶ ϑουΐβ, ΤΠΟΥΘΟΟΥ, ἃ5. 1 Ὡοίο6(, ἰΔΥ 
50 761] διτδηρεᾷ, ἴἤετα σοι] θ6 πο δηϊδηρ]θιηεηΐ οὐ Ομ ΜΠ ἢ 
οἴει, ΔΟΥΓ ΜΕΙΘ ϑϑθδγοῃοιθ περάεά . 2 δηάᾶ τ 41} μετα ϑηπρὶν 
βίον 4, 41} ψγεῦθ ΔΠΠ|κα σοί ΔΕ Δ 16,8 τσ ς ἢ ἴο {πΠ6 ἀνοϊάδηςς οὗ 
ἀεἰαν 1 Δηγίϊηρ εῖα αηίεα οὐ [πε Ιῃηϑίδηί. 

ΤΉἭρη (ῃ6 ρῥἱΠοὐ᾽β τηδίθ ὅ---- τς Ἰοοϊς-ουΐ τπδη δ {[Π6 ῥΓον," 
ἴο σίνε ἢϊπ Ὧϊ5 ρτόροῦ {Π{6--ὸτνγ5, 1 Του, 50. ψῈ]}] δοααδιηϊθα 
ΜΙ [ῃ6 ΡΪάοθ ἔοσ Ἔνογνίϊηρ ῃδΐ, ἐνεη οἵ [Π6 581,5 Βα οου]ά 
1611 γοι! ΏΕΓΕ Θϑοῇ βεὶ οἱ [π]ηρθ νγὰ5 ἰδ] δῃηα ΠΟΥ ΤΔῊΥ [ΠΘΓΘ 
ΜΕΘ οἱ βϑδοῇ, 75 ἃ5 Μ}06}} ἃ5 ΔΥ οὔθ ἍΏΟ Κηονθ ἢΪ5 ΔΙρμαρεῖθ 
σου] [61] γοι ΠΟΥ͂ ΤΏΔΩΥ ᾿είζευς ἴἤθγο ἀὺδ ἴῃ μϑοεζαίος απ πο 
ΟΥΘΙ 1 ΜΏΙΟΝ {ΠΕ Ὺ σἰδηά. 

Τ 95νὺν [15 β81ὴ6 τηϑῃ (οοῃε 64 ἸΒΟΠΟΙΊΔΟἢ115) Θχαιληἷηρ δὲ 
Ιαἰβαγα 1 Ἔνθυυίηρ ψ ΒΙοἢ σου] - ΡΟΒ5ΙΡ]Υ 8 θ6 ὨΘΘά ΠῚ] οσ (ῃς 
ΒΘΙΨΙΟ6 οὗ {Π6 5ῃ10ρΡ. Ηἰ5 ᾿πϑρεοῖοη οϑιιβθα τὴ6 ϑοἢ ΘΌΓΡΙΙ56, 
Ι δϑκεά ἢ ψῆδί ἢς ψὰ5 ἀοϊηρ, ΠΕ ΡοΟυ ἢ ΔηϑΕΙΘΩ͂, ΚΤ 
ΔΙ ἰηϑρθοίηρ, βίσδηρον,, 5. “7581 σοηβι ἀουίηρ," 88 γγ5 6, “τῇς 
γγᾺΥ (Π6 [Π]ηρ5 τὰ ᾿γίηρ' ΔΡοδγά [ῃς 5810 ; ἴῃ οδβ6 οὗἉ δοοϊδηίβ, 
γοι1 Κηον,, ἴο 566 1 Δηγτ]ηρ᾽ 15 Π.1551ηρ., ΟΥ Ἰοΐ ᾿γίηρ᾽ 5ηπρ' Δπά 
Βῃ]ρΘὮδρα. 9. “ΓΏΕΓΙΘ 15 η0 {{πη6 [6Πἴ, γοῦ Κηονν, 6 δἀ ἀςβᾷ, ““ψῇδῃ 

Ἐ ΤΑΙ, “’ἃ συ ΓΙ ο1]ν- ΞΡ ΘΑ͂ ἀϊηηρ-ΤοοΙ, τηδᾶδ ἰο ΒοΙΪα ἰθὴ σοῦ θϑ." 
2 Τιῖ, “ἃ Βδδιόμογ᾽᾽ ; “δὴ ἰησαϊϑίτοσ. "ἡ ΟΥἉ, ΞΠαοθρ. Φουι. αρμά 7ηῖ. 

Ν. ἢ. 8. 
5. Τῆι, ““ηοΐ [6 τΤένεῦθα οὗ βαθὺ ἰο πηρϑοῖς, 580 αϑ ἴο οδιϑα ἃ νναϑίθ οἵ {{π|6 

Διηα νναϊηΡ..᾿ 

4 (ἢ οί. Αἐᾷ. ἴ. τ (Ττϑη5. νο]. 11. Ρ. 275); Διβίορῃ. Αμέρζές, κ453 [ΟἹ]. 
ὅ ΟτΥ, ““ψΨ1Ὲ 15 εγεβ 5ῃαΐ, δὲ 8 ἀϊδβίβῃςε ἢε οοιυ]Ἱᾶ 580 Ἔχβοίγ. 
6 Οσ, ““Πον ἰο 50.611. 8εβ αρονβ, ζζερι. ΤᾺ. ἵν. γ; ῬΙδί. Αζ.. 1. ττ3 Α: 
7“ ΑΡΡΘΥΘΠΠΥ ΜΘ Ὧδ δα ποίδίηρ Ῥείίου ἰο ἄο ̓  ; ““ὉΥ ΨΑΥ͂ οὗ δπιαβο- 

τηθηΐῖ. "Ὁ 
8 ἄρα, “45 1 6 ψγεῦα δϑικίηρ' Εἰτηβθ]ῇ, “νου [Π15 οΥ 1Π15 ροβϑίρίν θ6 

ἩΘΏϊΘΑ ἴον [6 Θῃ1ρ0᾿ 5 βευνίο δ᾽ " τ Ρ" 
10 ΟΥ, ““1ϊηρδ ποί Ἰγίῃρ᾽ Βαηάγ ἴῃ (μετ ρ]δοθϑ. 
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(ἀοά πλαϊςθ5 ἃ ἰδιηρρϑϑβί ἴῃ [Π6 ρτγεαΐῖ ἀ66ρ, ἰο 5εῖ δοιξ 5θδιο Π]Πρ' 
ἴοῦ ψῇμδΐ γου ψδηΐ, οὐ ἴο Ὀ6 ρίνίηρ οὐδ δηγίϊηρ ΜΏΙΟΝ 15 ποῖ 
Πρ δΔηα 5ΠΙΡΘΉΔΡρΕ ἴῃ 15 ρίαοθ. ἀοά (ῃξδαίθῃβ δπα οἤδ8- 
[1565 5!πρρσαγάδ. Τῇ ΟὨΪγ Ηδ ἀοβίτου ποΐ ᾿πποσξηΐ ΜΠ σα ΠΥ, 
δι ἸΏΔ ΤΏΔΥ Ὀ6 σοπίθδηϊ ; ἢ οὐ 1 δ τὺτῇ δημα 8ᾶνα 411 μαπάϑ 
Δ οΔ͵Ια πδΐ τεμᾶϑυ τρῃῦ ροοά 5εγνίςβ, 3 [πη 5 Ὀε ἰο- Ηβανεξη." 

50 5Ροῖκα ἐς ρῥι]οῦ 5 τλϑίθ : δηά 1, σι [ἢ]15 σαγε ΠῚ] 6855 οἵ 
βίοναρα 511] ὈΘίοτα ΤΥ αγε5, ργοσθοᾶςα ἴο Θδῃΐοσοα ΤΩΥ [Π 6815: 

“ς Θ[ΡΙΑ ἢ 811 σοηβοίθδησα νου] 1 6 ΟἹ ΟἿΤΓ ραγίβ, τὴν Μ]ΐα, 
1 τῃο86 ΠΟ 581] [Π6 568 ἴῃ 5}105, {πδὲ δῖα θαΐ 5114} [Π]Ώρ5, 
οδῇ ἀϊβοονεῖ 5ρᾶςβ δῃηᾷ ῥὈΐδοβ ἴου νευσίϊηρ ; οδ, ΤλοΥΘοΥ  , ἴῃ 
5016 οἱ ν]οϊφηΐ ἰοβϑίηρθ ΠΡ δηα ἀοόμψῃ, πα α Ρ ογάδυ, δῃα, Ἔνθ 
ΜΏ16 (Πεῖγ ᾿δατίβ ἀγα [Ππρ δ ἴοσ ἔξασ, πη δνεγγίῃϊηρ 
[ὮΘΥ πορϑά ἴο μαῃά ; ψ15ὲ χα, ΜῈ 811 Οὔτ δύ ρ] 8 β[ογ οο 8 ὃ 
ἀἸνοΥβοῖν αἰθροθοα [ῸΓ αἴνεῖβ οὈ]δοῖθ ἴΏ ΟἿἹ ΤΔΏ5ΙΟΏ, Δ 
βαϊῆοθ βυμν Ῥαβεά δ οἢ 50114 »τοιῃηά, [81] ἴο αϊβοονευ [δ]τ 
δηα Βιίηπρ' ρίδοθϑ, ΕαΒῪ οἵ δοοθ 55 [ΟΥ̓ ΟἿ 5θνθσα] ροοαβ  ὑνου]α 
πού (δύ αἴριθ στϑαῖ ἰδοῖς οἵ πηαἀουβίδη]ηρ 1 ΟἿἿ {Ὑὑῦὺ 56 ͵ ῖνεϑ" 
ὙγῈῚ1 τῃθη Ε ἢον ροοά ἃ τὨίηρ [Ὁ 15 το ᾶνβ ἃ ἢχϑά δηῃᾷ οὐδεν 
διτδηροιαθηῦ οὗ 411] ξυατηϊζαταε δημα σθαῦ ; ΠΟΥ ΘΑΒΥ αἷδο ἴῃ ἃ 
ἀπειπηρ- ἤοι5ε ἰο Ηηα ἃ ρίδοε ἴοῦ βνευΥ δοτί οἵ ροοάϑβ, ἴῖὶῇ 
Μ ΏΙΟὮ ἴο 510. [061 δ5 58.811] δ] δδοῦ μεϑί,---Ὥθοαθ ἢ ΒΟΥ ΠΟΥ 
σοΙητη ηῖ, ΒΔΙΠΟΥ οὶ τὴς ΠδΥρ Προ [ἢ6 5ἰπηρ οὗ Ρεδαίυ--- 
᾿ΠπλΔΡ6 ἃ αἰΓ βϑοθῆξ; (88 Ῥοοίβ δῃπα ϑῆοθϑ δῃᾷᾶ βϑηαδίβ, δῃηα 850 
ουίῃ, 411 1δ1ἃ ἴῃ οὐγάθυ ΤΟΥ ὌΡΟῺ ΤΟΥ͂ ; [Π6 οἹοδῖζα, ἰῃ8 τηδη 165, 
δΔηα [6 τοϑὲ οὗ [Π6 ἄρρϑῦϑὶ βίοψεα 1 [6] Οὐ Ρΐδοθδ; [6 
σογουϊοῖς δηᾶ Ὀεάάδϊηρ; [ῃ6 σορρεῖ οαϊάτοῃϑβ ; δηᾷ 811 [ῃε 
ΔΥΓΟ] 65. ἴοσ ἰαῦ]ὶα ἀβε 1} Ναν, {ποιρὴ ἰ ΜῈ} ΙΏΔΥ ταϊβα ἃ 
512116 οὗ τιάϊσαϊα (μοῦ οὐ τῃ6 |ἴρ5 οὗ ἃ ρύανε τῆϑῃ ρῬεγ,ΔΡ5, 
θυ οὗ βοιὴβ ἰβοφίίοιιβ ψ] ΠΡ) ἴο ΘΔ τὴ8 540 1{, ἃ Ὀδδαΐν {6 
τῆς οδἄδηςε οὗ ϑσυγθϑὶ τηπϑὶς 7 ἀν 6 115 ἄνθη ἴῃ ροίβ. δῃηα Ῥ8η5 56 

1: Οὐ, “ἴθ ἰμαΐ 818 βἰδοῖς, "ἡ Οἱ, “μαὖ. Ν. νἱῖϊ. τὸ; 2ἴφρε. ΤΝ. 1. 40; 
ΡΙαί. σον. 488 Α: “186 ἀοϊὲ δῃᾶα ροοά-ου-ποιῃίηρ." 

2. «(0ῃ8 τησϑβί ποΐ ρΥ 06. 5566 ΔΡονϑβ, νἱῖ. 6. 
5. ΓῊ6 ψΏΟΪΘ Ξἢ]ρ᾽ 5 ογὲν τἰρθΐ ΠΟΥ βογνίησ. ἡ ὑπηρετεῖν Ξε “" ἴο 561γ8 δἵ 

[88 οατ᾿ (πιρία ρους !ν ξείο ἄο βοῦνίοβ ἰο ΠθαγυςΠ). 
4 Ται, ““ρτραῖ [β8ηῖκ5 Ὀδε ἰο τῆς σοάϑβ.᾿" 
5. Ὁγ, ““σοἔοτθ,᾿" “οαρΡοαγας,᾽ “' 5αΐἴαβ. 

6 (ΟΕ ““πμαὖ. 111. 11. το, ““Βγηλν τἱδηΐθα οὐ ζε7γγα  γήπα.᾽" 
7 Οὐ, “ἴτε τὰς τγίῆτη οἵ ἃ βοῆρ,᾿, εὔρυθμον. ὅϑ68. Μύ. Ἐ 5].τ1η᾿ 5 τηοϑί 

ἀρρτορτίδία ποίς (δὲ. βαςέ, ἱ. 59), “Δ τϑιμαγκαῦ]α νογά, ε5 βἰσπίβοεηί οὗ [68 



ΟΕ. ΜΠ. 8ὶ το-23- ΠΣ μΣ ΟΕ ΟΕΡΕΕ ΙΝ Α ΗΟΥΞΕ 239 

οἷν ἴῃ πραὺ ΔΙΓΔΥ : δῃηᾷ 50, ἰῇ ραηθΊαὶ, [αιτ ἰηρθ ἜΥΕΥ 500 
ἸΏΟΓΘ ἔδιγ ΏΘΩ ΟΥ̓ ΙΥ Ρεδίονεα, Τῇ βερδζαίθ δἴοσῃβ 5ῆδρ8 
{ποι βοῖνος ἴο ἴοτπὶ ἃ ΟΠοἱτ, δηά 411 [πΠ6 σραοὲ εύνψεθη ρ8]5 
Ῥδδαΐν ὈΥ {ποῖγ Ῥδηϊθῃγηθηί, Ἐνθ 50 5016 β8οιθα Ἵβοσιβ,ἷ 
ἀδῃοιηρ ἃ τοὺθηοίαυ ἴῃ ΠΟΠΟσῸΓ οἱ ΙΟΏγϑι15, ποῦ ΟὨΪΥ͂ 15 8 
[Ὠϊηρ οἱ Ῥεδαΐν ἴῃ 1561} θαΐ [Π6 ψῃοΪα ᾿ρίουβραος σχερί οἰθδῃ 
οὗ ἀδῆοοιϑ ο5 ἃ βεραίδία ομδιιη.2 

«ΤῊ {τὰ οἵ νβδὶ 1 580, ἷὰ ΘΔ 51} σδῃ ἰθδϑί, τὴν ΜΠ, 1 
Δα άς(, “ὈΥ ἀϊτεοῖ Ἔχρεητηθηῖ, δηα {πδ΄ ἴοο ψ] Ποῦ οοϑί αἵ 81} 
ΟΥ ΘΥΘῺ 56.105 ἸΤΟῸ Ὁ]16.5 ΝΟΥ πεβα γοῦ ὩΟΥ͂ ἀἰἸβίγοϑϑ γουχβεὶ, 
ΤΥ ψ]ΐδ, ἴο [ΙηΚ ΟΝ Βατά ἴ ψΠ] Ὀ6 ἴο αἰἴβοουου ϑοῖθ. ΟἿΘ 
Πη0 [πᾶ5 ψιτΡ ΘΠΟΌΡΉ ἴο ἰθαγη [Π6 ΡΪαοθθ ἔογ [Π6 βανεσαὶ Π1ηρ8 
Δ ΤΘΙΠΟΓΙΥ͂ ἴο ἴδε δῃά ρίδοα [ἤδη [Ππογὰ. να Κπον, 1 βῆ, 
τῃδὺ ἴῃε. ροοάβ οὗ νϑυϊοιβ βογίβ σοῃίδι 66 1 [15 ὙΠΟΙΘ ΟΥ̓ [ΔΓ 
ΟὈΒΌΤΑΌΕΙ ΟὐΥ̓Θ ΤΩΔῺΥ ΤΠπΟυΒδηα {Ππη65; δηα γε γοι ᾶνα ΟἿΪΥῪ 
ἴο ὈΙΪά ΔΠΥ οὔα οἴ γοιτ ἀοχηρϑβίίοθ ρὸ ΒῈΥ [ΠΪ5, οὐ (ἢδΐ, αηα Ὀτηρ 
1 γοῖι το πηδῦκεῖ, δηα ποΐ οὴβ οἵ {Πετὰ Μ}1}} ἢδϑιίαίθ. “Γἢ6 
ΜΠΟΪΘ ψουἹα Κῆονβ ὈοΓ ἌΏΕΓΕ ἴο ΡῸ δημα 6 Γ6 ἴο πη δδοῦ [Ὠϊηρ. 

“ Αῃά ΨὮΥ 15 [159 1 δϑϊςϑ, ““Μογεῖν Ὀβθοδίβα (μον ἰδ ἴῃ 
δι Δρροϊηπίβα ρίασθ Βαΐ πον, 1 γοῦ δξ βδείκιηρ ἴοσ ἃ ῃυστηδη 
Ρείηρ, δῃᾷ ἰῃδΐ ἴοο αἱ {1π|68ὲ5 ἤθη Π6 5 56 κηρ γο ΟὨ 15 
5146 αἷθο, οἴξφβῃ δηᾶά οἴϑθῃ 5141} γοῖι ρίῖνε ΠΡ [Π6 5θδύοῃ ἴῃ 
ΘΉΘΟΥ ἀσθραῖῦ: δηα οὗ (ἢ15 ἀραὶ (6 τοαᾶθοῦ Νοίῃιηρ εἰ56 
θένα (δὲ Ὧο Δρροιϊηίεςα ρΐίδος ψὰθ ἤχεαᾶ ὙΏΕΓΘ μα νγαὰθ ἴῸ 
αὐϑγαῖϊῖ [ῃ6 οἴμοι." ΒΌΟΠ, 50 ἔδυ δ 1 σϑὴ ΠΟῪ γ608]}] 10, 5 1ῃ6 
σΟΆγΘΥβϑ Οἢ Μ ΏΙΟΏ γα Π6]4 ἰορϑίῃϑι τοποβιηρ {Π6 διγαηρειηδηΐ 
οἵ οἵιγ γαιίοιιβ ομδίζεϊβ απ [ΠΕἸΓ 11568. 

1Χ.----Ὗ 8}} (1 τερ]6 4), δα αἰα γοῦν ψιΐε ἀρρεαῖ, 150Π}ο- 
τηδοῆτι5, ἰο ἰεηα ἃ Μ1Π1ῺΡ οαΓ ἴο μαΐ γοῦ ἰτ]6α [ἢπ8 ΘαΥΠΘΒΕΥ 
ἴο ἰβδοῇ πε 

“εὖ. Μοβί σρυΐζδίηγ 5ηὴ6 αϊά, σι ἢ Ρῥτογηῖθα ἴο Ρῥδὺ ἃ]]} 
αἰϊεηοη. δῖ ἀειρης ψὰ5 δνιἄδηϊ, {16 ϑοηθ ομεθ ΨΟ δἵ 

οοταρίθία ταγίῆτη (ῥυθμός) ΜΏΘΙΠΕΙ οἱ βοππαᾶ οὐ τηοίίοῃ, ἐμαὶ νγὰβ 50 ρτϑαΐ 8 
οΒαγαοίογιϑέῖο οἵ [ῃ6 ατβοὶς ἰᾶθαὶ (οἵ, χὶ. τό, μεταρρυθμίζω),᾽ δηα τοῦ τηοτθ 
ΘαΌΔΠΠγ ἴο ἰῃ6 ΡοΙηΐ. ! 

1 ει 75 δἃ5 ἃ Οῃογαβ, ἰῃ6 ψὮ116 115 ἄβθμοθς θάνε 8, οἰτοϊ σ᾽ ἄδησθ. 
2 Οἵ, “"σοπίγαβιίιηρ ΠΏ (ἢῃ6 τιρνθηϊθηΐ δηα ἰἢ6 πιαΖοθ οἵ δε ἄδβδμοθ, ἃ 

νοϊᾶ ΔΡΡΘδυβ βόσεηθ δηα Ῥϑδα1].᾽᾽ 
5. Τιι, “Νον ψΒοῖΠοΥ ἴῃ656 [Πηρθ 1 58. δ.Ὲ για (7.6. αὐ ἔβοῖ5), νγα σϑῇ 

τῆΘ 6 Ἔχρουϊτηθηΐ οὗ [Π6 1Π]ηρ5 ΤΠΘΓΏΒΕΙν 65 (1,6. οἵ δοίτϑ] ἔδοϊβ ἴο ὑσγονβξ ἰο 5). 
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Ιδηρίῃ μᾶ5 ἔουμα ἃ ρδίμψαυ ουὖἱὐἱ οὗ ἀϊπου]ες ; ἴῃ ρῥτοοῦ οὗ 
ὙΏΙΟἢ 5ὴ6 Ὀερρβά τὴ6 ἴο ἰοβα η0ο {{πὴ6 ἰὴ τηβκίηρ [ῃΠ6 ΟΥ̓ ΠΥ 
τα σειηθηΐ 1 ἢδά ϑροΐίςζθῃ οἵ. 

Αηάα ον ἀπά γοὰ ἰηἰτοάποθ (ῃ6 ογάθυ 5816 ἀδθιηδηάβά, 
Ἰφοποιηδοῆμαβ ἢ (1 δϑἰςθα).. 

Ζρεΐ. ὙΝΕῚ], Πγδὲ οὗ 4111 Τμουρῃΐ 1 ουρῃξ ἴο ϑῆονγ δῚ (Π6 
ΟΔΡΔΟΙ65 οὗ ΟἿ Ὦοιθε, ΄'ῃησθα γο τηῦσδὲ Κη, 10 15 ποῖ 
ἀεοκεα νι οΥμδιηθηΐβ δηα πειθα το] ηρ5,} ϑοογαίθβ ; Ὀπΐ 
[ῃς. τοοὴβ ΜΕΓΕ ὈῈΠΠῚ ΘΧΡΙΘΘΘΙΥ ΜΠ 84. νἹΘῊ ἴο ἐουπηηρ {86 
τηοϑί δρίὶ γεοθρίδοίθβ ἔοσ ψῃδίθνευ νγὰβ Ἰηἰθηαθα το ΡῈ ρεΐ ἴῃ 
ἴθι, 80 {παΐ [ῃ6 ψευν ἰοοῖς οὗ ἰῃπδπὶ ῥγοοϊδϊτηθα ψιμδΐ ϑυμ δά, 
ΘΔΟΙ Ῥδυ ΠΟ Ό]ΔΓ σμδταθεῦ μεθ. ὙΤΠῸ5 ΟἿἿ οὐ ὈΘατοουη,2 56 Γ6 
ἴῃ 115 φοϑβϑιοη [6 ἃ βἰγσοηρῃο]ά, οἰαϊτηδα ροϑβθϑϑίοη. οὗ ΟἿΓ 
σΠοϊοοϑί οδρείβ, σονουεῖβ, δα οἴμοι {ὰσηϊασο ΤΠπ5, ἴοο, [Π6 
ὙΔΙΊῚ ΟΥ̓ ΓΟΟΙῚ5 ΜΟΙ] 5θθῖὰ ἴο δϑὶς [ουὺ ΟἿΥ βίοοκ οἵ Ὀγθδα-ϑἰυξ ; 
[Π6 ΟὮ1]] σα αν ἴοσ οὖσ ψίηα ; [Π6 Ὀτρῃϊ δηάᾶ μ6}1-11 σΠΔΙΌΘΥ5 
ἴοῦ ὨδίθυεΥ ουκ5. Οὐ δαγηϊατα ταααγϑά Πρμΐ, δηα 50 ἐοτῃ. 

Νοχί 1 ριοοββαβά ἴο ροϊηΐ ουΐ ἴο ποὺ (μ6 βενείαὶ ἀν ε]!ηρ- 
ΓΟΟΠΊ5, 411 Ῥαδαθ ιν Εἰϊεα ἊΡ ἴογ σΟ00] ἴῃ 5ΕΌΠΏΠΊΘΙ ἃηα ἴου 
ΜΔΙΙΩΤΏ ἴῃ Μιπίευ8 1 ϑῃονθα ἤεὺ ἤοΝ ἰμ6 Ποῖιβα δη]ογϑά 
ἃ 5ΟΌ ΓΘ ἀδρεοί, ψἤθησα 1 γὰθ ὈΪδίη, ἴῃ Ιου 10 σψου]ά 
οδίοῃ [Π6 ϑιη]Πρῃῦ δηά [ἢ ΘΌΠΊΠΊΘΥ 116 ἴῃ βῃδάβ ὍΤΠεη 1 
ΘΠ ΟΝ Θα ΠΘΓ [ῃ6 οι θη 5 Δραγβηΐθ, Βεραγαῖθα ποτ [Π6 τηθη 5 
ἀρατίτηθηΐβ ὈΥ ἃ Ὀοϊίοα ἄοοι, ψῃοτεῦν ποίμίηρ οτὴ ψ]ΠΪ ἢ 
σου] Ὀ6 οοηνευεα σιμοῦ οἰδη ἀ στ Π6 ]νγ, ΠΟΥ ΟΠ] ἄτθη ὈοΤῃ 
δηα Ὀτεᾶ ὈῪ οὔ ἀομπηδϑίίος σι ποὰΐ οὐ Καομ]θάρε δηᾶ οοη- 
δδηΐ ὁ --ἢο πηπηροτγίϑης τηδίζοῦ, δίησθ, 1 [η6 δοῖ οἵ τϑδυίηρ 
ΟὨΠἄτθη ἰθηᾶς ἴο τῆλε ροοᾶ ϑεγνδηΐβ 511] τῆοστα ἰουδιν 

1 ΟΥ, ““οὐτίουθ. ΜΟΥ ρ απ ραϊπίίηρβ. 8566 2ερι. 1171. νἱϊ. τὸ 
(αῬονβ, ρ. τοῦ). (ἋΟκ ΡΙαΐ. 2 εῤ. νἱῖ. 5829 Β ; Δ 722. για). δοϑ Α. ὅ8686. Ββοΐζκϑυ, 
Οζαγίεζες, Εἶχα. 1. 111. 

2 Οὐ, “86 Ῥτγᾶδὶ οσμαηρογ. ὅδε Ββϑοΐκου, οὗ. εἴΐ. Ὁ. ὡθό6. αἊκ11, “"οὔὐγ 

βίο - ΠΡ 6υ. ἡ 566 οι. ὦ, χχὶ. 9 : 
βῆ δ᾽ ἴμεναι θαλαμόνδε σὺν ἀμφιπόλοισι γυναιξὶν 
ἔσχατον, Κ.Τ.Δ. 

“ΑΠά 516 (ῬΕΠΘΙΟΡΕῚ Ῥείοοϊς μου, νἢ ΠΘΥ Ὠδηἀτηδίδηβ, ἰο [86 ἰτϑαϑιτθ- ὁ τη- 

ὈΘΙ [ἢ 18η6 αἱίουγηοσέ ρα οὐ (ῃ6 Ἠομβ6, ῬῬΏΘΓΘ ἸΔῪ [ὴ6 ἰγεαϑαγεβ οὗ ΠΟΙ ἸΟΓΙΩ͂, 
ὈΓΟΏΖΘ ἃ Πα ΡΟ] δηα ἴγοῃ ν}611 ψτοιρὮϊ, "---Βαΐομογῦ δηᾶ Τδηρ. (ΟἹ, Οὐ. ἴϊ. 437; 
71. νὶ. 488. 5. 566 776η2, 111. νἱῖϊ, 8 (αθονβ, ῥ. τοϑ). 

Φ 566 77622. ἐδ. 9 (αῬονβ, Ὁ. τοϑ). 
5 (ΒΥ Ῥο]5 δῃά Ῥδῖ5. [1άϊ. “4 ἄοου διίεᾶ ψι ἃ Ῥοϊι-ρίη. 9εε 

ΤὭυς. ἴ. 4 ; Ατβίορῃ, 7ας2ς, 2οο. 

δ ΟΕ, (Δείβιοί.) Οεθορ. ἷ. 5, δεῖ δὲ καὶ ἐξομηρεύειν ταῖς τεκνοποιίαις. 
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αἰβροβεά,: σομδιηρ θὰξ ΘΠΔΓΡΘΩ5. ἱΠΡΘΠΌΙΪΟΥ [ῸΓ τη]βοιεῖ ἴῃ 
ἴῃς Ὀδά. 

ὙνΏθη ψὰ μαᾶᾷ ροῆξβ οὐδ 411 [ῆ6 τοοΐὴβ (88 σοπεπαθάλ), 
6 δ΄ οὔσβ δεῖ δοιξ ἀἰβιΡα ηρ ΟἿ ΠΙΓΏΙ ΓΟ ἃ 1 ΟἸΔ5565 ; 
δα τα Ὀεραῃ (Π6 5814) ὈΥῪ σο]]δοίίηρ δνευυιηρ 6 586. 1Π’ 
οἤευϊηρ βδοποθ.ὅ Αἴοι [815 χα ρτοοςξεαβα ἴο 8εῖ δρατί [8 
ΟΥ̓ΠΔΙΘηΐ5 Δηα ΠΟΙΙάΔΥ αἰἰϊτα οὗ {π6 ψῖΐο, δηα τπ6 υβθδηα᾽ 5 
οἰοίῃίηρ Ροίἢ ἴῸσ [βϑίναὶα δῃα ταῦ; {πδη (ῃ6 Ρεάάϊπρ τι5εἀ [ἢ 
[88 ψομλθη 5 δραγίχηβηίΐβ, δηα [μ6 Ρεδααϊης ἀϑεα ἴῃ ἴὴ6 τηθη 8 
ΔΡρατηθηΐβ ; ἴθ [ῃ6 ψοιηθη 5 βῇοθθ δῃα ϑδηάαϊθ, δρᾶ 16 
ΒῆοΘ5. δῃά 58 4]5. οὗ ἴῃ τηφῃ. ὙΤΏργα ὰ8 μα αἰνι βίο ἀ6- 
γοϊεα ἴο διη5 Δη6] δου ; Δ ποίου ἴο ᾿ῃϑ θη 566 ἴῸΥ 
ΟΔΙΙηρΡ ῸΟΟ] ; διηοίῃου ἴο πηρίθιηθηΐβ ἰοῦ πιακίηρ ὑτϑδά : 
ΔΛΟΙΏΕΓ ἴο πΐΘΏ8115 [ΟΥ̓ οοοκίηρ σοπαϊτηθηΐβ ; ἀπο ἴο ϊΘΉ5115 
ἴογ τῃ6 Ὀαδίῃ ; δηοίΐῃευ σοηηθοϊθα στὰ τῃ6 ᾿κοδαϊηρ ἱτουρἢ ; 
ΔΏΟΓΠΘΙ ἢ [ἢ6 δϑύνίοθ οὗ ἰῆ6 4016. ΑἹ] [656 ψε δϑϑιρῃβα 
ἴο βθραΐαῖα ρΊδοβϑ, αἰ ηρ  Ἰ5ῃη1ηρ ΟὯΘ ΡΟΙΠΟΩ ἴου αἴ} Ὁ δηᾶ 
ταοῦτστεηΐ 586. δηᾶ [6 τοϑί ἴοσ Πρ ἄαγϑ δῃάᾷ ἤο!άαγθ. Νεχί 
ΜῈ 56]βοίβα δηά βεῖ δϑι48 [Π6 5ΌΡΡὈ]165 τε αυϊγαα ἔοσ [26 τηοη ἢ 5 
δχρεηάίτυτα ; δηάᾶ, ππᾶρθι ἃ βαραγαία ᾿οαά,Ρ. τς βουβά αὐαῦ 
Μηδ Γ γα οοιηραίςα ψου]Ἱά 6 ἡφοαρα ἔου 8 γϑαγσθ ἘῸΓ ἴῃ 
[Π15 ΨΥ [ΠΘΙΘ 15 1655 σῆδηος οὗἉ (δ Π1ηρ' ἴο ποῖα ΠΟΥ͂ [86 ΞΌΡΡΙΙ165 
ΔΙῸ {|͵ 8Ὶγ ἴο ἰαϑδί ἴο [6 6πά. 

Απά 80 δβανίῃρ διτδηρεα (ἢ ἀϊῆδγεηΐ δγίίοϊθϑ οἵ [ατηϊζαγε 
"1 Οἷα 5565, ὅε Ῥγοσθοαάςα ἴο σΟΏΥΘΥ {π6πὶ ἴο {Π61 Δρρτορταία 
ὈΪίαοθ5. Τμαῖ ἄομο, να ἀϊγεοίθα οὐὐγ δἰ ]οη ἴο. [Π6 νοι 5 
Δτίο1] 65 περαρα ὈΥ͂ οὐ ἀογηθϑίίοθ [ῸΥ δ} 156, ΒΟἢ 845. ἴτἢ- 
Ὀἰθιηθηίβ ΟΥ αἰθδηβι5 ΙῸΥ τηβκίηρ Ὀτεδα, σοοϊιίηρ τα] 1565, 
ΘΡΙΠηΙηρ ΜΟΟΪ, 8Δη4 δηγίμιηρ οἶδα οὗ [ῆ6 βϑαηθδ βοῖ. Τῇθθα 
γ᾽ σοΟηϑΙρηΘα ἴο [ῃη6 οδ΄ οἱ ἴἤοϑβα ψγῆὴο ψοι]α ἤᾶνθ ἴο ι156 
ἴθ), ἢγβί ροϊηηρ οὐδ ΘΙ (ΠΘΥ τηϊτδὶ δϑίουν ἴπεϑῖῃ, δὰ 

Ἐ ΤΙ, ““δθοθ {(γοὰ Κηον) [ἢ 186 σοοά βοῦὶ οὗ ϑούνϑδῃίΐ 15 γϑηογθα, ἃ5. 8 
Τα]6, Ὀρίζοσ αἰδροβεα νῇθηῃ Ὧ6. Ῥξοοῆηθθ ἃ ἴδέμευ, ἰῃὴ6 Ῥαβ88, ἐβγοαρΡῊ ἰηίογ- 
ὨλΘιγγίηρ,, ῬΘΟΟΙΘ ΟὨΪΥ ΠΟΙ ΓἹΌΘ ἴῸΥ τα ϊβοθ θῖ,᾿" 

2. “ΜΟνΔΌΙ6 ριόρεγίγ,᾿" “" γιδρζος." ὅ66 ἄρονβ, 111. 12. 
8 Ἡο]άθῃ οὗ, ΡΙαι. 26 ΟἸμγῖοθσ. στ Ἑ, ὡς γὰρ Ξιενοφῶν λέγει τοῖς 

Οἰκονομικοῖς, κ.΄.λ. 
4 (ἢ, ζνγοῤ. ΜΠ. 11, 5. 866 Ββοΐκοσ, οῤ. εὐξ Ὁ. 447. 
5. 566 (ἷο, δρ. (ο]., γγᾷο συγ ουϑ]γ τιϊϑίγαη δία δίχα. 
6 ΘΟΒΠΘΙάθγ, εἴς, οἱ, Αὐδίοί, Οεφορ, ἱ. 6. 

ΝΟΙ,, 111--- 1 Ἀ 
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ΘΠ] ΟΙηΪηρ οἡ ἴδηι ἰο τοίασῃ [Π6 πὶ βδΐδ δηά βουπμά ἤθη ἄοης 
Δ 21} 

Α5 ἴο [ῃ8 οἴμοι (ϊηρθ ΒΟ τ βϑβου ἃ ΟὨΪΥ 86. Οἡ 
[δαϑί-ἄδυ5, ΟΥ ἴου [ῃ6 δηϊετίαϊητηθηΐ οὗ ριιθϑίθ, Οὐ οὐ οἴμεὺ {| 36 
ΟΟΟΔΒΙΟΠ5 δὲ ἰοηρ ἰῃΐεγγαϊβ, γα ἀθ]νεγεα τΠθ ομδ δηά 8]} ἴο 
ΟἿ ὨΟΌΒΘΚΟΘΡΟυ, δνίηρ Ροϊηίδα οἷ ἴο ΠΕΙ [Π6ῚΓ ΡῥΥΌΟΡΘΥ 
Ρίδοθβ, δῃα αν πιο αὶ δηᾶ τεριβίοσεα 1 [ῃΠ6 βθνεῦδὶ 
βείβ οἵ δι ο]65, αὶ Ἐχρίδίηθα ταὶ 1 πὰ ΠΕΙΓ Ὀαβίη655 ἴο 
σῖγα οὔΐδ ϑδοῦ  (πἰπρ 85 τεαιτγεᾶ ; ἴο τϑοο]δοῖ ἴο ΜΏΟΙΙ 
Βὴ6. ρανε ἴδει; δῃᾶ ψὭξη 5816 σοὺ ἰβεὰ ὕδοῖ, ἴο τεϑίουε 
[Πθτ βανυεγα!]ν ἴο [ἢ6 ρΐδοθϑ οσ ψΏΙΟ, 586 τοοῖς ἴθ. [1}ἋῺη 
ΔΡΡΟΙΠΠΩΡ ΟἿἿΓ ΠΟΌΒΟΚΟΘρου, χα μεαά (θη ἜΥοῚ ῥρδη5. ίο 
ἀἸβοουοῦ ΘΟ 6. ΟἿΘ ΟἹ ΜΏΟΒΘ 561{-τοϑίγαιηΐ χὰ ταϊρῃΐς ἀδρεπηά, 
ποῖ ΟΠἹΪΥ ἴῃ [ἢ6 τηδίζειβ οἵ ἰοοά δῃάᾶ σψίηθ δηᾶ 5'θδθρ, θυΐϊ αἷ8οὸ 
1ῃ.. 6. Ἰηϊοισοῦγθα ψ ἢ θη. 586 τασδὶ Ὀοϑι465, ἴο ρΙθαϑβα 15, 
ἈὈῈ ριεξα ψ] ἢ μῸ Οτα ΔΥΥ τηδιοιυ. 516 τασδὶ μᾶνα ϑαποϊεηΐ 

Γοτοίβουρῃΐ ποῖ ἴο 'ποῦγ αἰἸβρίθαβασα [τουρ περίθος οἵ ΟἿΓ 
Ἰηϊθιθϑίβι [{ τημδὶ θ6. ΠΕῚ οδή]θος ἰο ρουδινγ 5. ἴῃ. [15 ΟΥ 
[ῃδΐ, ἀῃηα 1ῃ ταίυσῃ ἴο ΜῈ δϑίθοῃῃ Δ ηα ΠΟΠΟΙΓ δ οὔὔ  ἢδηάϑ. 
γε 8εῖ οὐϊβεῖνεβ ἴο ἰεδοῦ δηᾶ ἰταΐη ΠΕ ἰο᾽ [66] ἃ [εἰ πάν 
αἸἰβροβίοη ἰοναγάβ τι5, ΟΥ̓ Δ] οσίηρ ΠΟΙ ἴο βῆδιθ ΟἿἹΤ ]ΟΥ5. ἰὴ 
[ῃ6 ἄδγ οὗ ρο]δάῃεβϑϑ, οἵ, 1 δυρῃς πηκίηα Ὀ6[611 πι5, ΟΥ ἰμν!!ηρ 
ἢΘΥ ἴο βυρδίῃῖ88. ἴῃ Οὐἵ βοῖον. ὅγε βουρῃϊ ἴο τοῦ 58 [ἴῃ ἢΘΥ 
ἃ. ΖΘ] ἴΟΥ ΟἿΓ Ἰηἰογεϑίβ, Δὴ ΘαρΘΙΏ655 ἴο ῥτοϊηοία [6 Ἰποίθαβδα 
οἵ οὔ αδϑίαϊθ, ὈγΥ τρακίηρ ΠῈῚ ἰῃτο! Πρεηΐ οἱ 115. αἰΐζαῖγθ, δηα ὉΥ͂ 
ΘΊνΙηρ ΠΟΥ ἃ 5ῆδιε ἰῇ ΟἿἹ 5οορθθθθ. να 1Π5}Π|64 ἴῃ ΠΟΙ ἃ 
56η586 οὗ 1πϑἴ|ο6 δηᾷᾶ πρτρῃίηθϑθ, ὈΥ Βοϊάϊηρ {Π6 75 1 ΠΙΡΉΘΥ 
ΠΟΠΟῸΣ ἤδη ἴμ6 πη͵αδῖ, ἀπα ὈγῪ ρῥοϊητίηρ ουΐ (μαΐ [Π6 11γε5 οὗ 
ἴῃς τἱρῃΐθοιβ 86 τσ ΠΟΥ δηᾷ 1655 βϑύνηθ (ῃδη {Πο56 οἱ [ῃς πη- 
ΤΡΏ ΘΟ ; δηᾷ [Π15 ψὰ5 [86 ροβιτοη 1 ΜΏΙΟΝ 586 ἰοππηα Πουβο] ἢ 
1η5141164 1ῃ οὐὐ ὨοιΒΕο]α.2 

Αηα ον, οὐ ἴῃ6 5ἰγεηρὶῃ οἵ 411] ἰῃαὶ γε δαᾷ ἄοῃβ, 
Θοογαΐθβ (ἢὨ68 δα 464), 1 δἀάτγοβθεα τὴν ψ δ, Ὄχρίδἰηηρ [Παΐ 
811 [6586 (ῃῖηρβ σου [811 οὐ ι:58 τη1655 δῆὴ86 ἰοοΐς ἴῃ 
Ομδῖρα ΠΟΙΒ6ΙΕ ἴο 8566 (ἢδί ἴῃ6 ογάθυ. οἵ βοῇ βδϑνθίαὶ Ρῥδιί 

ΣΟΥ, ““Βανὶηρ ἰαίκθη δὴ ᾿νε ίοΟΥΚ οὐὨἩ [ἢ6 βϑνεσαὶ βείβ. οἵ {ῃΐηρθ." Κ(ἱ. 
“ες. 1. τ8 (Τταηβ. νοἹ]. 11. Ρ. 241); ὥνγοψ. ΝΊ]. ἵν. τ2Ζ. ὅςε6 Νοντηδῃ, ο. εἶ. 
ἵ, 171. : ἐδ των ᾿ 

2 Ογ, “"δηᾶ [ἢϊ5 να (26 Ῥοβι!οη 1 ΨΨΏΙΟΏ νγ8 ῬΓΘΘΘΠΠΥ Θϑί 5 Πη6α ΘΓ 
[1 ἘΠ Ξ ἍΝ . 
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γὰ5 Κερί. Ὑπεεαροῦ 1 ἰδιρῆς δε ἰῃαὶΐ ἴῇ δα ὙΜ06}}- 
σοποιαἰεα ΟἿ [6 οἰΖοη5. 46 ποῖ σοῃίδηϊς ΤΏΘΥΘΙΥ ἴο ῥδ55 
ροοά ἰανβ, Ὀὰΐ (6 Υ {απο οθοοβα ἴθ ομαγάϊαγις οΥ {δὲ 
ατυς,1 ΏΟ56 Πα μΟΙΙΟὮ ἃ5 ἸΠΘΡΘοίΟΙΒβ 15 ἴο ῥργαΐδα ἴῃς ἤδη ψῆοβα 
δοῖς δῖ6 ἰαντ- Ὁ] Ἰηρ,, ΟΥ ἴο πλπ]οΐ βοιὴξ οἴμοι ῆο οἴδηάδβ ἀραϊηβί 
[ἢ6 1αν. Δοοογάϊηρ)ν, 1 Ῥδ 46 μδγ Ὀδ]ονα [Πδὺ 5ἢ6, [16 Πη5ΈΓ655, 
Μὰ5 ΠΕΙΒΘΙΕ ἴο ΡὈΪΑΥ τἴἢ6 ρεαῖΐ οἵ ρυδγαάϊδη οἵ ἴῃς ἰαΐῦϑ ἴο ΠΘΓ 
ΜΏΟΪῈ. ΠΟΌΒΘΠΟ]α, Ἐχδιητηϊηρ ΏΘΏΘΨΕΓΙ 1ἴ Βαμα σοοά ἴο ἢοΓ, 
Δα ραϑϑίηρ ἰῇ ΤΟΥΊΘῪ [ἢ6 5Έυϑίαὶ οἢαίίβ]5, 15 δ5. [Π6 οἰῆοεῦ 
ἴῃ σομηηδηᾷ οὗ ἃ φϑιυτβοῃ ὁ τηιιδίουθ δηα τουιθῦθ ἢ15 ΠΊΘΏ. 
56. χγπδῦ ΔΡΡΌΙΥ ΠΟΙ βουθην ἀηα 566 τῃδὶ δνουυτιηρ νγ88 
Μ0611, Ἔνθ δ5 ἴῃ6 ϑεηδίθ ὅ ἰδβϑίβ. 1η6 οοῃαϊοῃ οὗ ἴῃ6 Καϊρῃς5 
δηα οὗἩ [πεν οῖβοθ. [1Κ6 ἃ σθθεη, 5ὴ6 πγιϑί Ραοϑίον, δοοοτῖά- 
ἴὴρ ἰο [6 ῬΟΜΕΙ γεβϑίθα ἴῃ θυ, ῥρύδίβα δηὦ ἤοηουγ οἡ [ἢ6 
ψ611-Δοϑουνίηρ, Ὀὰΐϊ Ὀἰδηβ δηα Ομ δβιδοιηθηΐ οἡ Ὠϊὴ Ο 5ίοοά 
1 664 {πογεοῖ, 

ΝΟΥ αἰ τὴν ἰθββοῦβ ἐπα μεῖε (αἀάδα Π6); 1 ἰδυρῃΐ Ποῖ 
(δαὶ 5):6 πχαδέ ῃοΐ Ὀ6 δῃῃόγεα ϑῃοια 1 βεεὴ ἴο Ὀ6 δῃ]οιηϊηρ 
ΠΡΟῺ ΠΟΥ τῆοτα τοῦθ ]8 δὴ ὈΡΟῚ ΔΗΥ͂ οἵ ΟἿΤ ἀοτηθβίιοβ ΜΙ 
Τορατά ἴο ΟἿἹ  ῬΟΒΒΘΒΒΙΟΏΒ; ὈΟΙηΠῺρΡ οὐδ ἴο ΠΟΙ (μαΐ [Π658 
ἀοπχεϑίίοβ. να ΟὨΪΥ 50 [ΔΓ 8. 5ῆδιθ 1 [Π6ῚΓ τηδϑίοιβ. ομδίία]5 
[παῖ {Π6Υ ταιϑὲ [εἴοἢ δηα σϑτΥ, ἰθηα δηαᾶ ριδαγά ἰΠ 61} ; ΠΟΥ ἤανα 
[δ ν τῆς τῖρῃϊ ἴο 158 ἃ 512 516 Οὴ6 οὗ ἴμθηι Ἔχοαρί ἴῃ6 τλαϑβίρυ 
στϑηῖ ., Βαΐ ἴο [Π6 τηδϑβίθυ ὨΙΠ561 411 [Πἰηρ5 ρεγίδίη ἴο 1158 
ἃ5 ὯΘ6 {8|ηΚ5 Ὀεϑ. Αμπᾶ 80 1 ροιϊηΐξα [8 σοποϊαβίοη : ἢ6 
ἴο οι [6 στϑαΐθι φαίη δἰίδοῆθδ ἴῃ [86 ῥγεϑοενδοη οἵ (86 
ΡΙΟΡΟΘΥν οὐ ἰοθ5 ἴῃ 115 ἀἰββί γι Οη, 15. 5ΈΓΕΙΥ 6 ἴο ΟΠ ὉΥ͂ 
τρις Ὀεοηρβ {Π6 ἰαῦροῦ ταβαβατα οὗ αἰζθηςοῃ. 

γνμαῖ, [θη (1 δβίκβα), Ἰβοβοιηδοῆιβ, μον ἰαγεά [Ὁ ψὰ5. 
γοῦν ἰΐῈ ἀἰβροββαᾶ αἱ 411] ἰο ἰϑθῃά ἃ ΜΠΠ1}Ὼηρ δαΓ ἴο ψηδὶ γοι 
το] μευ 

ΒΙ655 γοι,7 ϑοοίαίθ (Ὠ8. δϑνεσβα), πμαΐ ἀἰά δῆς. ἄο 
1 66 ΡῬΙαί. Ζατος, νἱ, 75 ἃ, 7ζζοῦ; Ατϊβίοί. οί, 111. τό, τ987 Α ; ἰν. 1ᾶ, 

1208 Β; νἱ. 8, 1323 Α; «411, οΐ, νἱϊϊ. 4; δῃηὰ (ἷο, ἂρ. (ο]. χιΐ. 3. τὸ ἔ 
ἩοΙάφῃ οἴ, (Οἷς. ὧς δορρ, ἰἰϊ. 2ο, ὃ 46; Ο. 4. 6. 3794. 

111. ῥάγομγαγοξ, “186 σομηπηδηάδῃϊ. 
Οτ, ““Οουμοῖ " αἱ Αἰ Θη5. 1 (Οὗ, ΖΦ εῥαγολ, 1. 8, 13. 
Οὐ, ““Ὧ6 1 ἰ5 οχ ψΒοτ ἄθνοῖνθϑ 85 815 σοῃοοσῃ (86 Δα οὗ σαγνϑι 6 ηο6.᾿᾽ 
1.11. ““ΏΘΗη 586 Ἀδεζα αἀϊά 586 ρἵνε θαΐ αἱ 811} " 
Τ1ἀι. “ΒΥ Ηκια "ἢ ΟΕ τὰδ8 οἷά ζουπισῖα ““ΜϑηΥ "οὗ ““ΒΥῚ ἰακίῃ 

566 οί 4, Ὠδχί ρ8Ρ6. δ 

2 

8 

ὔῦ 

ὃ 

7 
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Ρυας [ΟΠ ἢ δηθεῦ τπθ, 1 ἰουπιθα ἃ στοηρ ορίπίοῃ 1 
1 [ῃοϊϑᾷ {πδΐ, ἴῃ ἰδδοβίηρ θυ [ῃ6 περ οὗ τηϊηαίηρ ΟἿΓ 
ΡΙορουίυ, 1 ψὰϑ ἱπηροβϑίηρ ἃ Ῥδη 1] ἰαδὶς ΠΡΟ ἢ. Α 
Ρδἰη[Ὰ] ἰαϑὶς 1Ε ταῖρῃλ Πᾶνα Ὀδεη ἱ (5688 Δἀα64), μά 1 Ῥαάδ ΠοῚ 
ὩδρΊίβος ΠΟΙ Ῥδβοηδὶ σοησοῖηθ! Βαΐ ἰο Ὀ6 οδ]ιρεά ἰο {π|6] 
[88 ἄσίγ οἵ αἰζεμάϊηρ ἴο ΒῈΥ οὐ ἀοιϊημδϑίίο ΠΔΡΡΙΉ655,2 [δῖ 
ΔΒ 6857. Αἰοι 811} ἰ που] βθοὰ το ΡῈ Ὀπΐ παίπταὶ (Δα δα 
ΒΕ); Ϊπ8ῖ δ5. ΔΩΥ Πποπεδὶ ὃ ψογηδῃ ἤηᾶβ 1 Εαβίθυ ἴο οδτθ ἴῸγ 
ΠΟΙ ΟΝ οἴἴδβρυίηρ [ἤδη ἴο περ]θοΐ (ἤδη, 50, ἴοο, Ὧ6 σοι] ΜΕ]] 
Ῥαίθνς, δὰ Βοηθϑὶ ψοϊηδῃ τηϊρῃΐ Πηά 1 ρΡΙοαβδηΐοι ἴο ΟΔΥ6 [ῸΥ 
[δὴ ἴο πδρθοξ ροββθββϑίοηϑβ, [ῃ6 Ὑϑ νῦν οἤδυτὰ οἵ ΜΏ]ΟΉ 15 (ῃδΐ 
[ΦΥ͂ 816 Ομ ς᾽ 5 ὙΘΙΥ͂ ΟΥΤΏ. 

Χ.---8ὸ (οοηηπεα ϑοοζδίθ5), θη 1 ΠΘατα ἢ15 ψη8 δά 
τηδᾶς [815 δϑυει, 1 δχοϊδηθδᾶ: ΒΥ δῖα, : ̓Ιϑομοιηθοῆιβ, ἃ 
Ῥτᾶνε δηᾷ τηββοῦ]ηθ ᾿πς6]]Πρθηοα {π6 αν μ85, 85 γοῦ ἀδβουθε 
εἴτα 

- (Τὸ ψῃοῇ ᾿βομοιμβοῃβ) 85, ϑοογαΐθββ, δα 1 που] ἰδίῃ 
ΠδΙΤαῖΘ ΘΟ. 6 ΟἾΠΘΥ ἰηϑίδησεβ οὐ [6 ἰατρα- τ ἡ ἀθ ἄη 6855 Οἡ ὮΘΓ 
Ῥᾶτῖ : 5βονῃ 1ῖ2 (6 τϑδάϊηθθα ψ ἢ ΜΏΟ 5ῃς [Ιδἰθηθά ἴο 
ΤΥ ΜΟΙάβ δηα σδυτθα ουΐ ΤΥ ΨΥ ]5Π65. ᾿ 

ὙΥμαὶ βοτί οὐ {ῃϊηρὴ (1 δηϑυετθα). 00, ρῥύϑυ, [611 τη, 
51:η06 1 ψοι]ᾶ δγ τηοῖς ρ]δαϊν ἰθαῖῃ ἀρουΐ ἃ ΠνῚῆρ ΟΙΊΔῊ 5 
γίτίπες ἤδη ἰμδῖ Ζειιχία  5ῃου]ᾷ 5807 6 (86 ροχίγαϊΐ οἵ [8 
Ἰονθ ϊθοὶ οϊηδῃ ἢδ Ὧ85 Ρϑιηϊεα, 

ὙΥ βεγεαροῃ βομοιηδοθι5 Ρῥγοσθβαθα ἴο Πδγγαΐθ ἃ5 [Ο]]ΟΥ͂Β : 
1 τητϊδί 1611 νοῦ, ϑοογαῖθβ, 1 οὔθ ἄδὺ ποίοθα 58ὴ6 ψὰϑ τη ΠΟ ἢ 
Θηδι 64 ἢ πῆηϊϊ Ἰραᾶ ἢὸ ἄουσρί ἴο δῆμαηος [Π6 
Ὠδῖυτα] ΜὨΙ͂ΘΉ655 οὗ ΠΟΥ 5ἰκίῃ ; 5856 δα τουρϑαᾶ Ποῖβε] ΜΠ ἢ 

1 Τῆι, ““τηοσα ραίϊηδα! Παά 1 Ῥεθῃ, δα 1 δη͵οϊῃθα οὐ με ἴο περίδοξ ἈΘΥ 
ΟΥ̓ ᾿πίθιθϑίβ [ΠΏ80 ἴο ΡῈ οὐ]ρθᾶ:, , ,᾿ 

2 τῶν οἰκείων ἀγαθῶν, ορ. ““ομαγν Ῥαρίηθ αἱ Βοτηθ. 5.66 7οεΐ, οῤ. εξ. 

Ρ. 448. 
8 ΟΥ, “τ δηα Ὠοηδϑὶ ᾿; ““ΔΩΥ ΜΨΟΙΊΔΏ ὉΥΟΣΓΩΥ οἱ [86 ἤδῖλθ,᾿ σώφρονι 

Ξε] τμἢ6 σωφροσύνη οἵ ψοτλδΏΒοΟά ; ῬοΟΞΒΙΡΙΥ [ΓΘ 5], ““ ἀϊδογθαῖ δῃα βορογ- 
τηϊηαβά,᾽᾿ 

4 ΓΕ, Ῥεΐον, χὶ. το; Ζζοηᾳοε 1. ν᾿ 5; ϑγηε. ἵν. 45, 54; Ρίαϊ. διαεῖῆ. 25 
οἵ, ῬΡ655. 

5. 566 ἀῇονβθ, 22ε22. 1. ἵν. 2. 
6 (ΟΕ, Αὐἰβίορῃ. Ζορῖ, 878 ; ἐὖ, 929, ἤγχουσα μᾶλλον καὶ τὸ σὸν ψιβμύθιον ; 

ἐὖ. το; ίμέ. τοῦ4. 
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αἰ καηδεΐ ῥγοίαβεϊν, ἀου 116955 ἴο σῖγα τόσα σο]ουτ ἴο ΠΟΥ σἤΘΕΪκ8 
ἴδῃ ὑπ νου] ψαιγϑηΐ ; 5η6 ψγὰβ σεδυίηρ ΠΙΡΉ- 6616 4 58ῆ065, 
1ὴ ΟΥ̓͂ΘΙ ἴο 56 δηλ [8116γ [ἤδη 5ὴ6 ψὰϑ ὈΥ͂ ηδίατο. 

ΑσσοΙαϊηρν 1 ρὰΐ ἴο ΠΟΙ [Π15 σαρϑθοη : 5. “ ΤΟΙ] Τη6, ΤΩ 
ΜΠ6, που] γοῦ Θϑίθθη τὴ6 ἃ 655 ἰογαθϊα σο- ραυίηου 1 ΟἿΓ 
ΘΔ, ευῈ 1 ἴο 5Πον γοῖ ΟΝ οἷα ἰογίππμς βίη θ ΘΧΔΟΙΪΥ, 
ΜΙ Που ὈοΔϑΙηρ' οὗἨ ἨΏΤΘΔΙ] ΡΟΘΘΟ ΘΟ 5. ΟΥ̓ σοΠοθα]]ηρ Μῆδι ΜῈ 
γΘαΙν να ἢ Οὐ ψομ]α νοι ρῥγοίου ἰῃδὶ 1 5ῃοι]α {τγὺ ἴο οἤξαδῖ 
γο ΜΠ δχαρροϑύδίοη, Ἐχῃι Πρ [4156 ΤΔΟΏΘΥ ἴο γοι, Οἵ 
ΒΔ) ὁ πΘΟΚίδοθβθ, οὐ δι π ]ηρ ΡΌΓΡΙ65 ὅ ΒΙΟἢ 11] Ιοϑθ {Π ΕΓ 
σοΙοια, βίϑεηρ' [6 Ὺ ἀῇα σαηπίηβ [ἢ 6 ΜΉ16 9 

56 οσδιρῃϊ τη6 ΠΡ δὲ οὔσα: “Ἐπ 5ἢ, Ὠυϑἢ 1 Θῃς 56]ά, 
“(ΑἸ ποῦ 500 ῃ ἰαἶκ, Μααν ἤδάνθη [οτίεπα ἰπδΐ γοι 5που]ά 
αν υ Ὀ6 πκῈ τῃδ΄. 1 οουἹά ποΐ ἰονα γοῖι ΜΠ ΤΥ ο0]6 ΠΘδΥ 
ΨΕ͵Ε γοῖι ΓΘ }}ν οὗ [Πδὲ 5οτί.᾽ 

(ΑΠηΔ δία ὰ ἴχο ποῖ σοπῖα ἰορείῃοι," 1 σοπίηπαά, 
(ΤΟΥ ἃ Οἰοβο ρδυΉ Υ5}10, Ὀδίηρ δαοῇ ἃ. 5ῃΔΓΟΥ ἴῃ [ῃ6 ΟΕ 5 
Ῥοάᾶγ"᾽ 

“ΓΗΔδί, δ ΔΩΥ͂ ταῖθ, 15 ἡδὺ ΤΟΙ 58 Ὺ," 586 δηβϑινεταα, 
Ὁ ΓΉΘΩ δ5. ταραχάς (815 ῬοάΠν τεϊδιοη," 1 ρτοοξεαθδᾷ, 

Ὁ ΡῃΟΙΪα γοὰ Τταρατὰ 6 85. ποῖ Ἰἰοναῦϊα οὐ 655 414 1 
Ρταϑθηΐ ΠΥ56 11, ΤΥ Οὔ επμάθανοι δηα ΠΥ 5016 οδῖα Ὀείηρ 
[ἢδ΄ ΤΥ ὈοάΥ μοι] ΡῈ δα]6 δηά οἴτοηρ δῃᾶ {ΠουθΥ ψγ6}} 
σΟΙΩΡΙΘΧΙΟΙΘΩ͂, ΟΥ ΜΟΙΪα γοῖ ἤᾶγα τὴὲ ἢχϑί δηοϊηΐ τυ 561 τ ΠΏ 
Ρἰρταθηΐβ," ΒΓΔ ΔΎ ΤΩΡ ΘΥγ65 ΜΠ Ῥαϊοδα5 7 οἵ “ἴτας Ἠδθϑῇ οοϊουτν, 8 
Δ 50. 56 6|ς γοῦν ΕἸΏΡταςΘ, 6 ἃ ομοδίηρ' σοηϑοχί ῬΥΘϑΘὨ Πηρ' 
ἴο ἢὮ]5 15 Γ655.5 ϑιρῃΐ δηᾶ ἰοποῇ νου] ραβδία ἰηϑίθδα οὗ 
ἢϊ5 ον Π65ἢ ἢ 

1 ΤΑϊ, “ΘηΔΠΙΘ 164 ΟΥ̓ ρεϊηϊβα τ ἀμολδα οὐ αἰξαροί," αι υἱδηΐ, (δ 
ἃ Ὀαρίοβθ, νμοβα τοοί γ᾽ ϑ  β ἃ στρά ἄγ.  (ε, Ατ᾽ϑίορῃ. 275. 48; ἘΒεορἢγ. 
4. ΡΙ. νἱῖ. 8, 3. 

2. 568 Βθοίκου, οὗ. οἷζ. Ὁ. 452; Βεείῖϊ, οὗ, «μα. 1171. 11, 25; 2767. 11. ἱ. 22 ; 
Ατὶϑίοί. Ἐζῴ. Δές. ἵν. 3, κ, “"Τταθ Ὀθασῦίν τϑααῖγοθ ἃ στεαΐ θοᾶν.ἤ"ἢ 

5. Τι, “50 1 5814 ἴο Βεσῖ, "ΤῈ τη6, ΤΥ Ψν]6, αὔθ νυ] οἢ ἐαϑῃϊοη που] 
γοι πα τ6 (Π6 τόσα 4 θ]θοία Ὁ] 6. ραγίμοῦ ἴῃ οὐ Ἰοϊηΐ δϑίθίθ-νγοῦα 1 το... Ὁ 
ΟΥὁ Με 1 το... «Ὁ 

1 Τχῖ, ““οηἷν ψοοα οοδίθα ψΙ σο]ά.᾿ 
δ. 366 Ββοίεογ, οὗ. εἶξ. Ὁ. 434 ἵἴ.; Ἡοϊάρῃ οἵ. Αἴῃθῃ. ἰχ. 374, χἰΐ, σ25; Ἀεὶ], 

Κ΄. Η͂. χιῖϊ. 32; Διῇβίορῃ. έμέ, 533. 
6 «Ἐρᾷ ἸΘφά,᾿ 7 Οἔ Αὐδίορῃ. ““εζ. τοῦο. 
8. ἀνδρείκελον. (Οἱ, ΡΙαΐ, 262. 5οῖ Β, “1886 Ὠυτηδῃ σοτηρίθχίοῃ " ; (γαξ,. 

424 Ἐς 
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ἐς ἙΥΔΏΚΙν,᾽" 5ὴ6 δηϑνοῖθα, “1 μοι] ποῦ ρὈ]θαβθα τὴε Ὀρίζοῦ 
ἴο ἰοποῆ ραβίθ ἔπδῃ γοῦγ {π|6 5615 Ἐδίπου ψουἹά 1 566 γοῦγι 
ΟὟ “ΤῸ6 ΠΟΘ σΟΙΟΌΓ᾽᾿ [8 ΔΩΥ͂ ΡΙρτηθηΐ οἵ [π8ΐ ὨΔΠΊ6 ; 
Μοῦ] ἸΙοίου Ἰοοῖς ἰηΐο γΟ ογε5 δηα 566 ἰῆδια τδαϊδηΐ ψ ἢ 
ΠΘϑΙἢ τὭδη να βῃθα τ] ΔΩΥ ναϑἢ, οὐ ἀγεα σι] ΔΩΥ οἰπτηδηΐ 
[Π6γ6 τῆϑὺ Ὀ6.᾽ 

“Β6ΊΙανΘ [06 9816, ΤΩΥ ΜΠ, οὗ τὴ86 {ῃ6η,᾿ ἸΒΟΠΟΙΏΔΟΠΙΙ5 
σΟὨ πα (50. 6 (ἰο]α τη6); “Ῥεΐίεανα (δαὶ 1 ἴοο δὰ τοΐ 
Ῥοίζευ ρθαβθα τι ΜΏϊ6 Θηδηλοὶ οὐ ΜΠ αἰκαηθῖ [ἤδη Μ]Ώ 
ΥΟΠΓ ΟὟ Ὠδίθγα! ἤπὸ; Ῥὰϊ δ5 ἴῃ6 ροάβ ὕανε ἰβϑῃϊοηξά 
ὨοΙθεβ ἴο ἀειρῃΐ [ἢ ἤοΥβ65, οδίία ἴῃ οδί]6, 5ΏΘῈΡ ἴῃ (ΠΘΙῚ 
(6Π]ονν 5ἤθΈρ, 50 ἰο πτδη Ὀδίηρα ἰἢ6 Ὠστηδῃ ὈΟΩ͂Υ ρυτα δηά 
ὉΠαοΕ]Θα 15 σνθείαϑι ὁ δηαᾶ ἂ5 ἴο 686 ἀφξοειῖβ, ἰμπουρῇ {πον 
ΤΩΔΥ 56γ6 ἴο οἤξαΐ [ἢ6 ουὔΐθιάς ψουα ψῃοὰὶ ἀείεοίοηῃ, γεῖ 
1{ ᾿πΠπγαΐθ5 ΕΥ̓ ἴο ἀἄδοεῖνε δδοῦ οἴμοι, (Π6Ὺ τησδὲ οὔθ δύ Ὀε 
σΔαρῆϊ : ἴῃ τιϑίηρ ΠῸμλ {Π6Γ Ὀρᾶς, Ῥείοστα {ΠῸῈὺ πηαῖτζα {ΠΕῚῚ 
το!]εῖ ; ὉΥ 84 αἼῸΡ οὗ 5ύζεαΐ {πῈν δίδηᾷ σοηγνιοίεά ; ἰθαῖθ ἃ.6 
Δ ΟΥ68] {ΠῈῪ οδμηοί ρδ85; [6 δίῃ τανϑαὶβ [μϑτὰ 85 [Π6Ὺ 
{{π|} ἀτ6.᾽ 

Ὑγηδῇ δῆϑνοι (ϑαϊα 1) ἀϊά 506 τχδῖε, 'ῃΏ Ἡδανθη δ ΠΔΠΊ6, ἴο 
ΜὮδί γοῖ 5] ἢ ἊΝ 

ναί, ἱμπάθϑα (τερ!6α (ῃς μα 8η44), 5δαᾶνα ΟὨΪΥ, [μδΐ [6 ης6- 
[οΥγαι ὦ 50ὴ6 ὩΘΥΘΙ οὔσ6 ἰηἀπ]|ρεά ἴῃ Δηγ ργδοίίος οὐ (ῃς ϑδοτί, 
Ῥαΐ Πᾶ5 ϑίγίγεῃ ἴο αἰθρίαν [ῃ6 πϑίσγαὶ Ὀθϑα οὗ ΠΕΙΓ ρεβοῃ 
ἴῃ ἴἴ5 ρυσγ. 5816 αϊά, πόμψενει, ραϊ ἴο ἴδ. ἃ αμβϑίοῃ: 
Οουϊα 1 δάνιβα ἤΘΥ ΠΟῪ 586 τηϊρῃς Ὀβοοτὴβ ηοΐ ἴῃ [156 550. 
Ὀπΐ τ α}}ν αἷγ ἴο Ἰοοῖκ ἸΡΟῚ ἢ 

ΤῊΙ5, [ἤθῃ, γγὰθ [06 σοί 561 ψΏΙΟ. 1 σαν Πα, ϑοοίδίαβ : 

Νοῖ ἴο θὲ ἴου Ἔυοὺ βϑαϊβα {Π|κ6 ἃ 5ῖανθ ;95 βΡυΐ, ψ ἢ Ἡξανϑη᾿ 5 ΠΕΡ, 
ἴο ϑϑηθ 6 δἰτπαθ οὗ ἃ {{π16 τηϊϑίγοθϑ δίβη!ηρ ὈΕΙΟΓα 
[ῃη6 Ἰοομῃ, δηαἃ ψΠοΓΘ Ποὺ Κηον]εᾶρε ρανα ΠΘῚ ἴἢ6 ΘΌΡΘΓΙΟΥΥ, 
Ῥτάγνοὶν ἴο ρῖνα [Π6 διἃ οἵ Πεὺ ᾿ηϑίγαοίοη ; ψΏΘΓΕ Π6Γ Κηοσ]εᾶρα 
[Δ116ἅ4, 85 ὈΧΑΨΕΙΥ ΕΥ̓ ἴο δα, [σοι 561164 Πα ἴο ονεῦβεα [ῃ68 
Ῥαϊκίηρ οι 8ἃ5 516 τηδᾶθ [η6 Ὀτεδᾶ ; ἴο βἰαῃᾷ Ὀεϑιθ {με 
Πουβο θοροῦ 85 5ῆ6 τηθϑϑατθα οὐὖ ΠΕΙ βίοσϑβ ; ἰο ρὸ ἰοττ5 οὗ 
᾿Π5ΡΘοοἢ ἴο 566 1 411 [Π]ηρθ ΕΙΘ [ἢ ΟΥΘΓ ἃ5 [6 Ὺ βῃου]ά Ὀ6. 
ἘῸΥ, 845 1 5ΘΕΙη6(6 [0 Π16, [815 οι] δὲ ομσθ Ὀ6 ψδἸκίηρ ἜΧΘΎοῖΘ 6 

1 566 7291. 11. 1. 22 (αρονβ, Ρ. 45). .ὅ 
2. 8366 Ββοκοι, ρ. 491. Βχοῖί., εἴο., οὗ, Νίοοσβίγ, ἂρ. ϑίορ. Ζ722, ἰχχίν. ὅτ. 
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Δα ΒΌΡΘΙν]Βοη. ΔΗηΩ͂, ἃ5. δὴ δχοθι]θηΐ συιηηδϑίίο, 1 τθοοιη- 
τ] 6 666 ΠΕ ἴο Κηεδα {π6 ἀουρῇ δηα τῸ]}} (Π6 ραβίαε ; ἴο ϑπαΐζα 
τῇς οογοι]είβ δηα τηδῖκα ἴῃ6 Ὀ6ά5 ; δα άίηρ, 1[{ 5886 ἰταϊηβα ἢΘΙ561} 
ΪΏ ΘΧΘΙΌΪΒ6 οἵ [15 δοῖῖ 58ῃη6 νοι] ΘΏ]ΟΥ ΠΕΙΓ ἰοοᾶ, Ρ͵ΟΥ͂, 
γ]ροσοῖ5 ἰὼ Πρ ἢ, δηα Ποὺ σοταρίθχίοη σοι] ἴῃ ν ΕΓ {τυ} 
Ὀ6Ε Ἰονβίῖθσ. Τῇ νεῖν ἰοοῖς αμᾶ ἀϑρεοὶ οἵ ἴῃς ψιτΐθ, [πΠ6 τηϊβίσθϑϑ, 
566 ἰῇ Πναῖν ΜΠ (δὶ οὗ ΠΕῚ αἰἰθηδδηΐβ, Ὀδίηρ 85. 516 15 
δῇ ΟὯΟΘ ΤΟΥ ἴαΓἾ δηα Ἰηογα ὈΕΟΟΙΙΠΡΙΥ δάογηξα, πὰ5. δῇ 
αἰἰταοίῖνα ομδττη,2 δηα ποῦ [6 1655 θθοδι56 ΠΟΥ δοίβ ἃ16 δοίβ οἵ 
δῖαςθ, ποῖ βευνίςθβ δηϊοτοεά. ὙΠ ούθαβ γοῦν οτα! ΠΥ ἢπ6 ἰδάγ, 
βααίθα 1ῃ 50] 6 ῃη - βίαίθ, σου] 56 θ το σουτί ΠΟΙ 50 ΜΙΝ 
ΡδΙηἰεα οουπηζεχξοιϊ[ς5 οὗ ψοιηδηῃοοά. 

Δηά, δοοιαΐθϑ, 1 σου] αν γοῖι κῆπον {πδΐ 511] ἰο- αν 
ΤΩΥ ΜΠ 15 ΠνῚηρ [ἢ 8. 5[0]6 ἃ5 5116 ἂ5 ἰῃδΐ 1 ἰδπρης δῪ τΠΕη, 
Δη ὩΟΥ͂ Τεοοπηΐ ἴο γοα. 

ΧΙ.-- δ σον ΘΔ ΟΩ Ὑγἃ5 γΟϑ 64 ἃ5 ΓΟ]ον5 : ΤὨδηκίηρ 
Ἰβοποιηδομι5 ἔουζηδὶ ἢ Παά το] τὴ6 δθοιξ ἴῃ6 οσσμπρδί]οη5 
οὗ [5 ψι ; οἡ (ῃδί 5148 1 ἤὰνε ἢεατὰ ϑδποιρῇ (1 5814) ρϑυῆδρϑ5 
ΙΟΥ ἃ ὈΘΡΊΠΠΙΩρΡ ; [(ῃ6 ἰβοῖβ γοῖι τηθηθοῃ τοῆθος τῆς ρστεδίαϑί 
οὐβαϊς οἡ Ὀοΐῃ ψ]8 δπα πυβραπᾶ ; θυ μου] γοι ΠΟῪ ἴῃ {1 
ἀδβουῦθα ἴο πὴ6 γοῦν ΜΟΥ δηα Ὀυβίη 655 ΤῊ ἀοίηρ' 50 γοῖῦ Μ1}} 
Ὦδγο [η6 ῬΙδαβαγε οἱ πδισϑῦηρ [Π6 Γραθοη οἵ γοῦῦ ἴδηθ. Απά 
1, ἴῸσ τὴν ρατί, θη 1 ἤᾶγα Πρατα ἔοι ἐμά ἴο επᾷ {ῃς βἴοιν 
οἵ ἃ εδαία! απ ροοα τηδηβ ουΐ5, ΠΠ ΟὨΪΥ Τὴν 5 50 {Π 68 
Δ 1 Πᾶνε υπαδιβιοοα [{, 5811] Ὀ6 τχποῇ ἱπαἀδὈίθά. 

Τηάςβοά (τερ 164 ἸΒοΒοιμδοθ 5), 16 Μ}11 οἵγε τὰς (ἢ ργεαίθϑί 
ὈΙθαβασα ἴο τροουηΐ ἴο γοῦ τὴν 811} οσσπρδίοηβ, δηα ἴῃ τεϊυτη 
1 Ρερ γοι ἰο τβίοσῃηι τη6, πε γοῦ ἢηα βομὴς ἤδὺν οὐ οΟἴοΥ [ἢ 
ΤΑΥ͂ σοπάαοί, ὃ 

ΓΘ 1ᾶθδ οἵ γὴν τεξουμηϊηρ γοι ! (1 5814). Ηον οουἹά 1 ΜΠ 
ΔΏΥ͂ 5Π0 0 οὗἉ ιϑέῖς6 ΠΟρΡ6 ἴο ταίοστῃ γοιῖι, {π6 ρογίδοϊς τηοα6] ὁ οὗ 

Ἐ ΤΊ ϊ, ““Τ ΟΓΘ ΘΡοΙ]6 55", “κα α ἀϊαπιομᾷ οἵ ρυτεϑὶ νναίδσ. "ἡ ΟἿ, ΘΒβκοθρ. 
δ μο7, 394, “ ΜΏΟΒΕ ρεγίβοί ννῃϊῈ Βμονεα {1 δῷ ΑΡΙΠ] ἀδίσυ οὐ (ῃς ρύαβ5.᾿" 

2 Οσ, “15 ψοπμάτους ψοοΐηρ,, δηᾶ 411 [86 τόσα ψ ἢ {15 αἀάϊίομ, ΠΕγ5. 8ΓῸ 
δοίβ οἵ σσδοθ, {8 εῖτ5 βουνίοθϑ δηϊογοθα, ἢ 

5. Τῆι, ““Ἷἢ ογᾶδγ {πὶ γοι Οοἡ γοῦ 5146 τΔΥ σογγθοί 8Πη4 56: Π16 Τρ γνΏΕΤΕ 
1 βθϑῖῃ ἰο γοὰι ἴο δοῖ δηλῖβθ." μεταρρυθμίσῃς---τοτηοάθὶ, ΓΟ, Αὐἱβίοί, λές, 
Εἐλ. κα. 9. 5. 

4 (ἢ ΡΙαῖ. Δ εῤ. 66 α, ““ἃ ἱγγδαῃΐ [1] στόνῃ ̓̓  (Τονγείι). 
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δι ὈΘΑΌΠ[Ὰ], σοοα τηϑδη---Ἰ, γῆο δηλ Ὀὰαΐ δὴ δρΥ ὈΔΌΡΙοτ, 
δια τλθαβῦγοι οὗ [86 δἷν," γῆο πᾶνε ἴο ὕϑαῖ δεϑιθϑ ἰπδὲ πηοϑί 
56 Ώ561655 πηρπίαιϊίοη οἵ Ὀοΐῃρ ροου----δὴ ηρυϊδοηῃ ΜὨΙοδ, 1 
ΔΘΒΌΓΘ γοῖ, βοῃοιηδοῆιβ, νου ἤδᾶγα τεάποθα τὴς ἴο [Π6 
γεγεϑὶ ἀδϑραῖσ, αχοθρὲ ἰδὲ [ὴ6 οἴ οΥ ἄδὺ 1 ομδησθᾷ ἴο σοϊὴβ 
ΔΟΙΟΒ5 [Ὧ6 ΠοΙβ6 οὐ Νίοϊδβ," [Π6 [γερο ἢ 1 580} ἃ οἵονα οὗ 
ΡΕΟΡΙΘ ἴῃ δἰίβξηάδησα βἰδυηρ, δα 1 ἸΙϑιθηθα ἴοὸ ἃ "[οἵὺῦ ΨΏΙΟΝ 
ΘΟΙΏ6 ΟἹ δα ἴο [611 αροιΐ [πΠ6 δῃϊηδὶ. ὅὃο ἴπθη 1 οἰερρεά 
ὉΡ ὈοΙαΪν ἴο [Π6 ρτόομῃ, δηα δϑικθα ἢϊτη, “ Ηδβ [ῃ6 Ποῖβα το ἢ 
ΘΔ] 1} ὍΤὮΘ [ο]]ον Ἰοοϊς αὶ δ τὴξ 85 1{1 σεῦ ΒΑΙαῖΪν ἴῃ ΤΩΥ 
ΤΡ τη ἴο ρα [6 πιρϑίοῃ, δπα τοιοτίβά, “ΟΝ οδῃ ἃ 
Ὠοῖθα αν θα ἢ ἢ ὙΠεῖδαΐ 1 ἀδιεα ίο [ΠΗ τὴν Ἔγε5 ΠΌΙΩ 
εατίῃ, οὐ ἰδξαγηΐηρ ἰΠδΐ ΔΙΕΥ 411 1Ὁ 15 ρου! 64 ἃ ῬΟΟΥ ΡΘΏΏ11655 
ἤοΥβθα ἴο Ὀ6 ἃ ΠΟΌ]6 δῃῖτηδὶ, 1 Ὡδίασθ ΟἿ᾽ ἢᾶνε δπαονεα ὨΙΤὴ 
ἢ ροοά 501. 1 {Πποιείοσο, [Ὁ 15 ρογη δα ὄνυξ ἴο τὴ6 ἴο 
Ρ6 ἃ ροοά τηδῇ, ΡὈΐβαβαε τεοουσηΐ ἴο τὴς γοῦγ οΥΚ5. ΠΌΤ ἢΙβί 
ἴο ἰαϑί. 1 Ῥγοιηϊβθ, 1 ψ1}]} Ιδίβῃ, 411] 1 οδῃ, δηᾷ ΓῪ ἴο πηαοι- 
5.84, Δ 50 δι 85 ἴῃ τὴ6 1165 ἴο πηϊζαία γοῦ ἔγοτ ἰο-ἸΔΟΥΤΟΥ͂. 
ΤΟ-ΤΠΟΙΤΟΥ 5. ἃ ροοα ἋΔΥ ἴο σοϊηήθησα ἃ σοῦτθ6 οἱ νἱτίαθ, 
15 1 ποῖ 

οι δ1Ὲ ρ]βαββάᾶ ἴο 16ϑῖ, ϑοογαίββ (1ϑομποῃιδοῆτιβ. τα ρ]164), 
ἴῃ ϑρι|16 οἵ ψῃοἢ 1 Μη] τεσοουηΐ ἴο γοὰ ἰμοϑα ΠαὈϊῖϊ5. δηά 
Ῥυγϑαϊ5 ΌΥ αἰά οἵ νηοῦ 1 56 6ῖς ἴο ἰγάνεῖβθ {Π{π᾿5 ΘΟΙΓ56. 
11 ανγε τεαᾶ διρῃϊ 1{{π|8 ἰθϑϑοη, 1 Πα5 ἰδαρῃς τηθ᾽ [ῃδί, 
ἘΠ16695 ἃ 8ηὴ ΜΠ] ἢιοὶ ἀβοονο ψῆδὶ 6 περᾶς ἰοὸ 4ο, δηά 
ΒΘΙΙΟΊΒΙΥ δἰπανγ ἴο Ὀτηρ ἴῃ6 βαῖὴθ ἴο ροοά εἤβεοί, 6 ροάβ 

Ὁ Βᾶνα ρῥ͵δοβα ρῥτοβρουῖν ὁ θεγοηα Πὶ5 τοδοῇ ; δῃηᾶᾷ δυθὴ ἴο [86 
156 8η6 ΟΔ͵6 ΠῚ] ἴΠΕῈῪ ρῖνα ΟΥ̓ΤΠΘΥ πΙ ΠΟ] ροοά ἰογίαηθ ἃ 5 
βθοιηθίῃ ἴοὸ ἰπθηλ Ρεϑί. ϑ0οῃ Ὀοίηρ ΤΩΥ οτεθά, 1 Ῥερίῃ ψ ἢ 
Βούνίοθ τοηάἀογεα ἰοὸ 1Π6 ροάᾶβ; δηῃά ἐἦΐνε ἴο τεριϊαίθ ΤΥ 
σοπμᾶπος 50 (ῃδὺ ρίδοβ ΤΥ 6 φίνθῃ ΠΊ6, ἰῇ ΔΏΒΜΟΙ ἴο ΤΥ 
ῬΓΑΥΘΙθ, ἴο αἰίζαη ἴο ἢεδιίῃ, δηᾶ οἰγσεηρίῃ οἵ Ὀοᾶγν, Ποποῦτ 
ΪΏ ΙΏΥ ΟὟ οἷν, ροοα}}} διηοηρ τὴν [θη ᾶθ, βαίειν ψΠ ἢ 

1 ΟΕ ΡΙαί. Φααθά. 7ζο ο; Ατ᾽ϑίορῃ. Οζομάς, τ48ο. 
3. ΟΥ̓ γαδῖμοσ, ““8 Τυ ΘΑ ΘΌΧΟΙ οὗἉ αἱτ᾽"---Ζ,6, ἀενοίθα ποῖ ἴο ροοᾶ βουῃᾶ ϑο]ά 

“ βεογηθίσν,᾿ Ῥαΐ [ῃ6 ἀῃϑυθϑίδῃ!8 βοίθδηοθ οὗ ““δθγοῃλθίγυ. ἡ 566. ΑΥἹΒίορῃ. 
Οἰοκς, ἰ. 225; ῬΙαϊ. 412ο]. τϑ8 Β, το Β; ,δγηε. νἱ. 7 (Ῥεῖίον, Ρ. 333). 

5. ΝοΙΐηρ 5 Κπόνῃ οὗ [Π15 Ῥεύϑοῃ. 8566 Ἰπάρδχ, 5.2. 
4 «ΤῊ ροαβ ἢανῈ τηϑᾶβ νγε6]1-αοίῃρ δηᾷ γγ611- Βείηρ' ἃ [ἰπρ ἱπηροϑϑι 16." 

Γῇ, Ζζοημ. 111. ἴχ, 7, τ4, ἄῇθονβε, 
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ΓΕΏΟΜΏ ἴῃ ΜΓ, 8η4 οἵ τοῆθ5. Ιπούρᾶθθ, οη Μιοῦΐ τὸ- 
ῬΙοδοἢ. 

ΤΙ, ΏΘη 1 πραγὰ {ῃ686 ψογάϑ, τε ρ]]δα : Απᾶ δῖα γοὰ ἴδῃ 
Ἰηε6α 50 οΔΙα [ἃ] ἴο στον τίοῇ, ᾿ϑομποιηθοῇα8 ἢ----ηγδϑϑηρ ΘΔ] 
Ὀυΐ ἴο βαίῃ βηα|655 του] ἴῃ 115 τηδηδροιηθηῖῦ 

Μοβί οογίδίηϊν (τορι θα Ἰϑοβοτηδοῆι5), δηα τηοϑὲ σδΥ ΕΠ] 
ταδί 1 πθρᾶβ δε οἵ [ἴῃς [ἢϊηρθ γοι βρεαὶς οὐ ὅ0ο ϑνεεῖ 1 Πηά 
1{, δοογαίββ, ἰο μομοῦ! (ἀοάᾶ τηδρΏ Πορηίν, ἴο Ἰομα δϑϑιϑίδησα 

ἴο ΤΥ [ΠἸΘμα5 ἴῃ ΔΏΒΜΟΙ ἴο ὑπο], ψϑηΐβ, δηα, 50 ἴδι' ἃ5. [165 
ΙΓ ΤΥ ΡΟΥΤΕΙ, ποὺ ἰο ἰθανα ΤΥ ΟἿΥῪ πηϑαογηθα ΜΠ ἢ δηγ- 
τπηρ ὨΏΙΟῊ το ο 5 οδῃ ὈεϑίοΥ,. 

Νὰὺ (1 δηϑνεγεά), Ῥοδαθι] ᾿ηἀθοα (μ6 σγοῦκα γοι σρϑακ 
οὗ δῃηᾶ ρονεῖα! [η6 τηδὴ τημπδὲ Ὀ6 ψὴο ψου]α δϑϑαὺ {6 1. 
ΗΟ οδῇ ἴ{ Ὀ6 οἰπουνί586, ϑεθίηρ 8580 ΤΥ Ὠηδη Ὀαϊηρϑ 
ὩΘΕΩα] [ῃ6 ΠΕΙΡ οὗ οἴθμεῖβ ΤΏΘΓΕΪΥ ἴοὺ ΟΔΙΙΎ ΟἹ Εχίβίρηςθ, δηά 
50 ΠΊΔΗΥ 8416 οοηίθηϊ 1Γ ἰΠ6Υ σδῃ Μη ΘΠΟΙΡῊ ἴο 5851} {ΠΕ ῚΓ 
ψϑηΐθ. ὙΥΠαὶ οἵ μοβθε {μογείοσα ΜὯἼῸ 416 8016, ποΐ ΟἹΪΥ ἴο 
ΔΙ Ιδία ΠΕ Οὐ εβίδίαθ, Ὀὰΐ ανεῃ ἴο οἵξαΐθ ἃ 5115 
Βα ΠΠοΙθηΐ ἰο δάοσῃ (Π 61 οἷν δηᾶ τείθγα ἴῃς Ὀυτχίμεη οἱ {ἢε τ 
ΠἸΘηα59Ὁ ὙΜῈΙ τδὺ ψὰ τερατα δ ἢ ῬΕΟρΡΙα ὃἃ5. τἤξῃ οἵ 58Ὀ- 
βίδηῃοα δῃα οαρϑοῖϊγ. Βαϊ βίαν (1 δᾶάδβά), τηοϑδὺ οἵ τ15. 816 
οοιηρείρῃηϊξ ο 5ἴηρ [Π6 ρῥτβίβεϑ οὗ βθοῃ πεύοθβ. Ὑνῆηδε 1 ἀδϑίσε 
[5 ἴο δα ΠῸΠ γοιῖι, ᾿βομοιηϑοΐιθ, ἴῃ γΟῸΓ ον οτάθε, ἢτϑί 
ΟΝ γοι 5βίπαγ ἴο ῥγεβεῖνθ γοῦγ ἤρα] πα ϑἰγεηρίῃ οὗ Ὀοάγ ; 
δη ποχί, ῃον ἰὑ 5 ργδηϊεα ἴο γοῖι 2 ἴο Ἔβϑοᾶρε ΠῸΠ [26 ΡΕ]]5᾽ 
οἵ νγὰῦ ὙΠ ΠΟΠΟΌΓ πηϊαγηϑῃθά, Απηά δἴζεῦ [παὶ (1 δα α6ά), 1 
7111 τη πο ἢ σοηΐξηΐ τὴξ ἴο δα ἴΤΟΤ] νοῦ ΟὟ 05 ἀροῦΐ γουγ 
ΤΟ ΘΥ-Ἰ Δ ΚΙΏρ. 

γε5 (ἢὨς. δηβϑνεγθά), δηᾶ {π6 ἴδοϊ ἰ5, ϑοογαίθβ, 1 1 τηϊϑίαϊκα 
ἠοῖ, 411 [Π658 τηδίζουβ 8.6 1 οἷοθα σοῃηρϑοίίοῃ, βδοὴ ἀδρεπηά- 
Ϊῃὴρ οὐ [86 οἴμού. ἄἀίϊνβῃ [δα ἃ τὭδϑη βάν ἃ ροοᾶ τη68] 
ἴο δαί, ἢβ δ5 οὐἠΐΪυ ἴο ψοῦΐς οἵ ἰῃς εἤεοϊ Όγ ἰο]]} 8 ἀϊτεοίρα 
ΤΙΡΏΠΥ ; δῃᾷᾶ 1ῖἢ 1ῃ6 Ρῥίόοθϑβϑ, 1 1 γηϊδίαϊζα ποῖ, ἢ15. ἢθδ ἢ 
ὙΠ 6 οσομῆτιτηξα, Ὧ15 5ἰσεηρίῃ δαάφᾷ ἴο. 16 δῖ ΡὈυΐ 
ῬΙδοίί56. ἰδ αὐίς οὔ ναῦ δῃπᾶ ἴῇ (ῇ6. αἀδὺ οὗ Ῥαϊί6. ἣς ψ1} 

1 εἰ Αηᾷ ΠῸΠ γοῦ ΟΝ βἰαυτὩρ- οι .᾿᾽ 
2. Α5 ἴο {ἢ οοῃδίγαποιίοῃ θέμις εἶναι 566 160} εα Οεά. (οἴ, ττοι, Αρρεῃάϊχ. 
5. 566. Ζ7674. 1. 11... 4 (αὔονς, ρ. 7); ὥνζοῤ. 1. 11. τό. κΔ “"Ὁτηρ οαΐ [ἢς 

οἤδοι οἵ ἴ ὈγῪ {011.᾿" 
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ῬΓΘβοῖνα ᾿ς Π|6 ἢ μοποῖσ. Ηδ προς ΟὨΪγ ἴο Ἔδχρθηά ἢ15 
ΟΔΓΘ ΔΙΙΡΗΐ, 5θα!ηρ δῖ5. δδῖβ ἴο ψεὰῖκ δηα 5. βεάποίοηβ, δηα 
Ὠἰς Ὠουδ6 5881] βυγοϊν Ὀ6 ᾿Ἰηοτθαβθᾶ. ἢ 

Ι δηϑνεῖθά: ὅ0 Δ. 1 [Ο]]ΟΝ γοῦ, Ἰϑοποιηδομιθ. ΥὙοὺ [6]]} 
τὴ6 [ῃδὲ ὈΥ ΙΔ ουτίηρ' ἴο ἰδ [11] βίσεηρίῃ,2 ὈΥ ἜΧροη ἀρ ΟΔγα,. 
Ὀγ ρτδοῖίςα δηᾷ ἰγδιηηρ, ἃ ΤηΔ ΤΔΥῪ ΠΟΡΕ τλοτα ἅΠΠ ̓Ὶ)] ἴο ΒΘ ΟΌ Τα 
1{{π᾿|5 Ὀ]οβϑίηρθ. 50. 1 ἰακα γοῦν τηδδηίηρ. Βεΐ ΠΟῪ 1 ἴδιη 
ΟυΪα Ἰοατῃ οἵ γοι βοιὴβ ἀείαι]5. δὶ ραγίουϊαγ ἰο1]} 40 
γο ροβΘα Οἱ γΟΌΓΒΕΙΓ ἢ ΟΥΟΙ ἴο βδθοῦτα ροοα ἤρα! δηά 
ΒΌΘηρ Ρ ΑἸΟΙ ψῆδί ῥδγ θυ] Τηδῆηθ ἀο γοὰ ῬΙΔΟΙΙ56 
[86 αὐίϑ οὕ ψατΡ Ηον ἀο γου δα ραϊῃθ ἴο οὔβαίβ ἃ ΒΌΓΡΙ 5 
 οἢ ΜΠ] ΘρΆ 016 σοι ἰο Ῥεηρθῆς γοῦν {πἰοηᾶς δηά ἴο ουδίῦ 
τῆς 5ἴδίε ἢ 

ΝΥ τπθη (Ἰϑομοιηδοῆιβ ΓΕΡ]164), ΤΥ ὨΔΌΪΕ 15 ἴο τίβ8 ΠΌΠ 
64 Ὀθεπγχοθϑ, ἤδη 1 ΠΊΔΥ 511} Ἔχρϑοί ἰο πᾷ δἰ βοπηδ [ἢ15, [Πδῖ, 
ΟΥ̓ [86 οἵδε Ε]Ἰθηά, ΟΠ 1 ΤΔΥ ψὶϑἢ ἴο 5ε6. ΤΏΡ, ΤΕ Δηγ τ πρ 
δα5 ίο ΡῈ ἄοῃξ ἴῃ ἰονψῃ, 1 ϑεί οἱ ἰο ἰταηϑαοῖ [ἢ 6 Ὀπβῖη655 δηα 
γᾶ Κα [Πδΐ τὴν ψγΑ 5. οὐ, 1 {π6γὰ 15. πὸ Ὀιβίηθββ ἴο ο ἴῃ [ΟΤῃ, 
ΓΥ 56 ρ-ΌΟΥ ἰοδᾶς Οἢ ΤΥ Πόῖβα ἴο {86 ἴσῃ ; 1 [οἸΐον, δηά 
50 ΙΔ Κ6 [ῃ)6 σΟΠΠΙΤΥ ΤΟΔΩ͂ ΤΥ νγΑΪΚ, ΏΙ]ΟὮ 5115 ΤῊΥ͂ ΡΌΓΡΟΒΘ 
416 ἃ5. ΜῈ], οὐ θείου, ϑοογαῖθθ, ρούθαρϑ, ἔπδῃ ρϑοϊηρ ὉΡ 
δηλ ἄοψῃ [6 οοϊομηδᾶθ, Τδη ψῆρη 1 Πᾶνα τεδοραβᾶ [ἢ6 
ἔτη, ΜΏΘΙΘ. ΠΠΔΥΔΡ βοός οὗ ΓΥ Τἤ6 ἢ 816 ρ᾽δηίηρ {Γ6 68, ΟΥ 
Ὀγϑαϊίηρ [ἈΠ], βονίηρ ΟΥ ῳρσοίίηρ ἴῃ [6 οἵορ5, 1 ἰηϑρεοΐ 

"ἘΠΕῚ ναιοιϑ ἰαροῦτθ ΜΠ} δὴ γε ἴο δυεῖν ἀσδίδ!, δηᾶ, νῆβη- 
ΘΥΘΥ 1 σδῃ ρον ἀροη {86 ρδβϑϑηΐ σγϑίθιῃ, 1 ̓ ἸΓΟῦ 66 ΤΘΙΌΤΠΙ. 
Αἤρθι 1815, 85 ἃ τι ]]6, 1 πιλοπηΐ ΤΥ μοῖβθε δηά ἴα ἃ σδηΐθυ. [1 

Ρας ἴηι ΓὨγΟΌΡὮ 15 ρϑοθ5, 51 Π]}ὴρ [Π656, 85 [ΔΥ 85 ῬΟΒ51016, ἴο 
[ῃο86 ᾿που δῦ ]6 ἴῃ ναῦ ὅ-τ ῃ ΟἸΠΟΙ σψοιάθ, 1 ανοϊα ποι εΓ 

Τ1τ. “1 15. ΠΚΟΙν Ὧϊθ οϑίαίθ νν1}} ἸΏΟΥΘαΘ 6 ΤΟΥ ἰαΎρ θῖν. 
ΟΥ, ““ὉΥ ψουϊεπρ᾽ ΟΥ̓ 1Π1- Πατηοῦτϑ, ἡ δ5 γα 5ῃουα 580. 
566 27272γη1. 1171. χὶ!. κα (αρονθ, ὑ. 126). 
ξυστῷ---ἰῃ6 χγρέρμδ, ““8ι σονεγεα οουγ ἄου ἴῃ (6 σγιηπαβίαση ἤθγα (ῃς 

δἰ ]θίθ5 Ἔχϑγοϊβϑα ἴῃ ννἱηίοσ," Μίαν. ν. ττ. 4; νἱ. 7. 5. 566 ΒΙΟΏ, ΟὐηεῥαρΖοῦι, 
5... ; Βθοῖκου, οὗ. οἷξ. Ρ. 3οςὨ.ΌΎ Οἵ, Ρῖδί. Φλαδάζ. 227---Ῥ αθάσταβ. ἰοα. : 
“ΓΤ Πὰν οοῆα πολ [,γϑῖαβ ἰ(ῇ6 80η οἵ (ερμαίαβ, απ 1 δὴ ροΐῃρ ἴο 
18|κ6 ἃ ψγ8 1 ουἱδίάθ [ὴ6 νγα]], ἔογ 1 ἤδανε Ῥθθῃ βεἰηρ ἢ Εἶτα 1ῃ6 ψΏΟΪΘ 

ΤΠΟΥΠΪΏΡ ἢ; 8Π4 ΟἿΪΓ σοϊηχήοη ἔποπα Αοατήδηϊβ δᾶάνιβοβ τὴ ἴο γγ811ς ἰὴ 16 
οουηίτγ, ΏΪΟΝ ἢ δαγϑ 5. ποτα ἰηνὶ ρογαιηρ [Π8ῃ ἴο να] ἴῃ [86 οοαΓίδ.᾽᾿---- 
Τονοίί. 

5. 566 “7ογεοηεαγιϑλίῤ, ἰ1ϊ. 7 ἴ01]. ; 16. νἱῖ!. ; ΤΙέῤῥαγελ, ἱ. τ8. 

1 

2 

ϑ 

4 
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Βί6 6 Ὁ 5]0ρ6 1 ΠΟΙ 5ῆθει [ο0]}1η6, ὩΘΙΓΠΘΥ ΓΘΠΟὮ ΠΟΥ ΓΠΠΗΕΪ, ΟὨΪΥ 
ΘΝ ΤΥ αὐτηοϑὶ ἢςθα [6 ψΏ16 50 δ5 ποΐ ἴο ἰδὴδ. ΤΩΥ ἤΟΥΙΒ6 
ΜὙΏ116 Ἐχϑσοιβϑίηρ ἢ. ΝΘ ἰῃδΐ 15 ονεῖ, [68 ὈΟΥ ρῖνεϑ (ῃς 
ΠΟΙΘ6. ἃ Γ0]],2 δῃᾷ Ἰεβᾶβ μίηι ποπιεναταᾶς, ἰακίηρ αἱ [Π6 βδηιῈ 
Ἐπ16 ἔτοσῃ [Π6 σοπηςΥ ἴο ἴον Μ ΠδίθυοΥ 16 ΤΩ ΔΥ οἤδηοθ ἴο ης66. 
ΜοδΏΜ 16 1 δὰ ΟἹ ἴοῦ Ποπηθ, ΡΑΥΠΥ αἰ κίηρ, ῬΑΥΠΥ ταηηϊηρ, 
Δα Βανὶηρ τοδοῃβα Ὠοιὴβ 1 ἴακε ἃ Ραΐϊῃ δηᾶ ρῖγβ τηγϑεὶ ἃ 
ΤᾺ ;9 απᾶ τΠδῇ 1 Ὀτγθακίαϑβι---ἃ τοεραβδὲ ΜΒΙΟὮ ἰθαῦδβ 16 ΠΟΘΙ ΓΠΘΥ 
ΘΙΏΡΓΥ ΠΟΙΓ ΤαρΙβίε,᾿ δηα Μ1]1 ϑυῆσα ἴο ᾿αϑὲ τὴς [ῃγουρ [68 
αδγ. 

ΒΥ Ἠξδίὰ (1 τερὶ] 164), ᾿βοβοιηδομιβ, 1 σδηποί 58} ΠΟΥ͂ 
ΤΑ Οἢ γΟΌ οϊηρθ ἴακα τὴν ίβπου. ον γοι μάνα οοῃίτνϑά 
ἴο ῥϑοῖκ ὉΡ ρουίδο!Υ [Ὸ ι1ι56---ἰορείμου δὲ {π6 βϑαῃὴς ἐ{πη16---- 
ΔΡΡΙδῆσα5. [Ὁ Πϑϑ ἢ δ ηα ΤΕΟΙΡῈ5. [ῸΓ 5 Γηρίῃ, ΘΧΘΎΟθῈ 5. ΤῸΓ 
Δ, Δα Ῥδίηβ ἴο ῬΙοιηοίθ γοῦ ΕΑ ἢ} ΜῈΥ δατχμϊγδίοῃ 15 
Γαϊβθα δ δυε νυ ροϊηῖ. ὍΤμαῖ γοὰ ἄο 5ἰπαν βδοῦ οὐ [Π686 
ῬυΙβαΙ5 τὼ τῃ6 τίρῃΐ αν, γοὰ δἃῖ6 γοῦτθο!ῇ ἃ σἰδηάίηρ ῥγοοῦ, 
οὐ Ἰοοΐὶς οὗ μεανβϑη-σθηΐ ἢΘα] ἢ δηα σοηθυαὶ τοι ιϑίηθϑθ ΜὙ6 
ηοΐβ ΜΙ] ΟἿ αγα 5, ΜὙΏ116 ΟἿἹἿ Θδὺ5 πᾶν Πραγά γοῦγ τϑρυίδιοῃ 
δ 5 8 Πγβί-ταῖθ μούβειηϑῃ δηα [6 θα] 1θοῖ οὗ τηθῃ. 

Ζεῦ. 85, ϑοοζαΐθϑ, 500 ἢ 5 τὴν οσοηάαοί, ἴῃ ΤΟΓΓΩ [ῸΓ 
ὙὮΙΟΉ 1 τὴ τε ναγάθα ψ|}----(6 σ᾽ ατη165 οὐ Βα] τ[ἢς ψοι]ά. 
οι ἰπουρῃΐϊ, 1 ἄδτεθαν, 1 ψγὰ8 ροίῃρ ἰο επᾶ τὴῦ βϑηΐεηος 
αἰ δυθηίν, δια 54Υ ἰΠδὲ 4 ποϑί οἵ ρεορὶα πᾶνε ρίνεη τη6 [ῃς 
ΘηνΙΔ 6 {Π|16 “θεδα {1 δημα σοοά.ὔ 

1 νγὰβ ᾿ἰηδεθα τηγβεὶῇ ἀροις ἴο δὶς, ᾿βοῃποιῆδοῃιβ (1 
ΔΒ ΓΘ α), τ βεῖμευ γοὰ ἴακε ρϑίηθ αἷδο ἴἰ δοήαϊτε 5111 ἴῃ 
ΔΥραπηδηΐαίνε ἀεραΐβ, [ηῆ6 οὐδ δπαᾶ ἰῃγαθὶ δηᾶ ρϑυτΥ οἵ ἀ15- 
οϑϑίοη," 5 ου 1 Οοσαϑίοῃ (8119 

Ζεῖ, οΘ5 1 ποῖ ϑίσῖςα νοι τϑίμοι, ϑοοζαῖθϑ, ὑπαὶ 1 81ὴ 

1 ἐς Ἀ] Δ τἰηρ' Ἀ115146.᾿» 
2. 566 “)ογεοημαροέ, ν. 3; Ατἱϑίορῃ. Οζοιμάς, 32. 
5. ΤΑΙ, “’βοΥα ρα ΤΥ 561 οἴθαη ᾿᾿ (ἢ τῃ6 στλεγγίς ΟΥ̓ 5151}. ΟἿ, Ατ᾽βίορῃ. 

Κηῖρλέσ, ξϑο. ὅδε Βεοΐυ, οὔ. εἶζ. Ὁ. τπο. 
4 586 Ζας. οί, 1ϊ. 5 (Ὑγϑῃβ. νοὶ. 11. Ρ. 299). Οἱ, Ηογ. δα. 1. 6. 127 

ῬΥδηβα5 πο ανὶάθ, φαδηΐζατῃ ᾿πίθυρο δῖ Ἰηδηϊ 
νεηίχα ἀϊεῖη ἀθγαζο. 

ἼΒΕεη εδΐ ἃ ἰοιροζαίς ᾿ὰποθθοῃ, 750 ἴο βέδν 
Α ιηϊπηρ βέογηδοῖ 61] ἐς οἱοβε οὗ ἄδν ((οηϊηρίοῃ). 

5. Ταϊι, ““1το σἷνα ἃ τβάβοῃ δηᾶ ἴο σεῖ αὶ τβαβοῃ ἔζοτη οἴπεῦβ." Οἱ, Ονγοῤ. 
Τ, ἵν. 2. 
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ΘηραρΘα [ἢ ΟἿ6 Ἰοηρ' ριδοῦοα οὗὨ [ἢ15 νΕΥΥ 5.{1|],} ΠΟῪ ρ]ξδάϊηρ 
45 ἀεἰδηάδηΐς ἰῃδί, ἃ5. 8 85 1 δῖ δ0]6, 1 ἄο ροοά ἴο ἴΏΔΗΥ͂ 
δα στ ποροᾶγ» Απά {ἢδῃ, δρδίῃ, γοι τσϑί δαταϊ, 1 ΡΙδῪ 
[μ6 ρατΐ οὗ ῥρτοβεοιΐου ΜΉΘ δοσαβίηρ ΡΕΟΡΙΘ σΒοῖὴ 1 τεοορηϊβα 
ἴο Ὀ6 οἤξηάοιθ, 85. ἃ Τ|6 ἴῃ ρεναίθ 116, ΟΥ ῬΟΘΘΙΟΙΥ ΠΒΆΙη9: 
[ῃ6 5ἰαίβ, [η6 ροοά-[οὐ-ποιίῃϊηρ [6] ΟΥ̓ 5. 

Βαϊ ρίεαβα δχρίαῖπ οὔθ οἵδε. (πίηρ, [βομουδοθτιβ ( 
δΔηϑετθ). Ὅο γοῖι ρὰΐ ἀξίθδηος δηάᾶ δοοιβαίίοη ἰπίο [ουτηδ] 
Ιαησπαρε 93 

Ζεῦ. ““ἘΟΥΓΊΔ] ἰδηρτιαρο,᾽ 580 γοῖι, ϑοοιαίεβ Τῇ [Δοΐ 15, 
1 Ὡδνοῦ σδᾶ86 [0 Ὀγδοί56 βρϑαϊίηρ; δῃᾷ οὐ [15 Ψ1Ι6 : ΒΟΠΊΘ 
ΤΑΘΙΏΡΟῚ οὗ τὴῦ Βουβοῃοϊα μᾶ5 βϑοΐηβ σῆδῖρα ἴο ὈΓΏΡ, ΟΥ 50Π16 
ἀείδηος. ἴο "τϑῖκ6,5 ἀραϊηϑὶ βδοῆθ οἴμοι. [Ἢ ἤδνγα ἴο [1ϑίθῃ 
Δ Θχϑηληθ. [τητιβί ΕΥ̓͂ ἴο 51 τπ6 ἐγταῖῃ. ΟΥἹ {πεῖ 15 50Π16 
ΟἹΘ ΠΟΙ 1 αν ἴο ὈΪδη6 ΟΥ ῥΓδῖβα ῬΕΙΌσῈ ΤΥ [ἸΘηα5, ΟΥἹ 
ηγαδύ διιίταῖα θείνεθη βοηθδ οἷοθα σοημ ΘΟ ΙΟ.5 Δηα ΘΠ ἀδαν ουΓ 

“ἴο βδηΐοτοα (6 Ιοϑϑοη {ῃδὲ ἴξ 15. ἴο (Π6 1 οὐ Ιηἰεγεδίβ ἴο θὲ 
[ΠἸΘηβ. ποί ἴοθβϑιῦ. ... Υε δἵδ ριδϑεηΐ ἴο δϑβϑίϑδί ἃ βἜΠΕσαΙ ἴῃ 
οουτ ; ὃ ᾿͵Ὸ αΓ6 οΔ]]6 ἃ Ἰροὰ ἴο σΘΏΒΙΓΕ ΒΟΠ16 ΟἿ; ΟΥ ἀείεπα 
ΒΟΙΏΘ ΟἾΠΕΥ ΟΠδΙροα ὉΠ] ΠΕ ; ΟΥ ἴο ῥτοβδθοιία ἃ {πϊτάᾷ ψῆο 
ἢδ5 τϑορὶγθα δὴ ποποῦγ ΜΏΙΟἢ ΒΘ 1] ἄσβεγνεθ. Τὸ ΠΕ]ΌΘΩΠΥ 
ΟΟΟΌΓ5 ἴῃ ΟἿἹἿ ἀεραίθϑ ὁ ἰῃδὲὶ [ἢδτ86 6. Θο6 σοῖ86. ΜΈΙΟΝ 
ὙῈ 5ΙΤΟΠΡΙΥ ἔδυ οῦ : ἡδίιγα ἢν γα δου 115 ὈΥΔΙ565.; ΟΥ̓ ΒΟΙΊΘ 
οἴμεσ, ψῃϊοἢ μα ἀἰβαρρίονα οἵ: Ὧὸ 1655 ὨδίΌ σαν τα Ροϊηΐ ουΐ 
115 ἀεδοίϑ. ' 

Ης ρδιβεά, [ἤθη δἀάρα: ΤὭϊηρο πᾶνε ᾿πάἀθεα ΠΟΥ ροΐ 80 

1 εἰ ΤῊΝ γί οὗ [86 ἀοίδηδεηΐξ, [ῃΏ6 δροϊορίβί ; δῃᾶ οἵ [86 ρ᾽ αἰ 1, της 
Ῥτοσθούΐοτ, ᾽ - 

2 “Ὡρ65 ὙΟΌΓ ρυϑοίϊοα ποθ {86 δαί οἵ ἰγαηβϑίδίϊηρ ἰηΐο ψοσγᾶβ γοῦΓ 
Βϑη ]λοηῖσ Ῥ᾿ (ΟΕ “Μεγε. 1. 1ϊ. 52, αθονβ. 

5. ΟΥ, “ὉΠ6 ΤΩΘΙΔΡΟΙ οὗ ΤΥ ΠΟΌΒΕΠΟΙα ΑΡΌΘΟΙΘ 8,5. ῬΙΔΙ ΠΗ, δηο οί Υ 85 
ἀείβηδηΐ. Ἱ τησϑὶ ᾿ἰϑίθη δη6 ογοβϑϑ- απ βίο. ἢ 

4 Τῆς “"ἀϑγπάσδίομ ἡ οι] βθοῖ ἴἰο τηΔΙ}κ ἃ ῬΘ1586, 1Ώ1655 βοῦθ ϑγογάϑ 

Βανα ἀτορρεά ουΐ. ὅ66 [ῃ6 οσοτητηθηίαίουβ σα ἔθο, 
ὅ ΤῊ 566ῃ6 ἰ5 ρειῃδρϑ (δαὶ οὗ ἃ οουτγί-πηγία! (οἵ, «παὖ. Μ΄. νἱῖ!., ὙΓΔΏΒ. 

νΟΪ. 1, Ὁ. 240; Ὅρῃι. ς. Ζμοογ. 749. τ6). (441. οἵ, δίαγζ, Ζέχ. 5.ν. “ΜῈ 
ΔΥΘ ῥτεβθηΐ (85 δἀνοοδίθϑ) δῃη ἃ σθϑαγα βοὴθ ΡῈ Ι6Γ81᾽᾽), 07 ΤΏΟΤΕ ΡΓΟΡΔΡΙΥ, 
1 τ(Ὠἰηῖκ, {παῖ οὗ ἃ οἷν] {πάϊοῖα] ἰηααΐγν οἵ βογὴθ βοῦί, οοησποίεα δ 8. Ἰδίθυ 
ἄδσία ΌΥ [86 ΜΙηἰβίογ οἵ Εἴπαμοα (τῷ στρατηγῷ τῷ ἐπὶ τὰς συμμορίας 
ἡρημένφ), 

6 ΟΥ, “Οὐ αραϑίῃ, αὶ ἔτεαιθηΐ οαθθ, ἵ ἷ ἱπ οοῦη 011 (45. τηθιηροῦθ οὗ 
[ῆ6 Βου]8), 85:8 Ατίβίοι. 2 οἷ, ἵν. τ5. 
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αι, ϑοοίαίθϑ, {πὶ βϑνϑίδὶ πὸ 1 ἢᾶγε παά ἰο βἰαημᾶ ἵν 
{π|41] δῃᾶᾷ ἢδνε Ἰπαριηθηΐ ραβϑεαῖ ἸΡΟΩ τὴ6 [ῃ δεῖ ἰβηθ, δῖ 
1 τηδῦ ΡΔΥ οὐ ψηδὺ γραπ81 1 πλιδύ τηδῖςα.ἕ 

ΔΑμᾶ δ ψγῇοβα ὈδΓ (1 8564) 15 [ῃ6 βεῃίδηςε ρίνθη ὙὍὙμδῖ 
Ροϊηΐ 1 [64 το οσαίοῃ. 3 ' 

Ὑγοβα Ὀπὶ τὴν οὐ Ὑ 65 ἢ (Ώ8 δηβνεγαά). 
Απά, ρίαν, ον ἂὧο γοῖὰ οσοπμάπος γοῦῦ οὐ οδδεῦΡ (1 

δι5}ς6 4). 
Νοῖ 50 Π] (ἢ6. δηϑνοίθα), σ ἤθη γα δηά ἰηἰθγαδί σουτα- 

ΒΡΟΠΩ͂ ; πὲ θη (ΠΘῪΥ ἃῖὲ Ορροββά, ϑοοζδαίθϑβ, 1 ἤᾶνα πὸ 5Κ11} 
ἴο τῇδίςα [ῃ6. ψοῦβα ΔρΡρθδγ [ῃ6 Ὀαοίίου αιραμηθηΐ. ἢ 

ῬεΙαρ5 γοὰ ἤᾶνα μοῸ 5Κ1]]1, Ἰβοῃοιηδομιβ, ἴο τα κα Οίδοῖκ 

ΜΉ οὐ [Δἰβεῃοοά ἰτυςῃ (θα 1). 

ΧΙΙ.---Βαΐ (1 σομεηπθα ὈΥΘΘΘΏΠ]1γ), ρεσπαρθ 1 δίῃ ῥγενυθηί- 
ἴθρ γοῖ ἴοτὴ ροΐηρ, 8ἃ5 γόοῖ ἰοῃρ ἤανε ψιβηθα ἴο Ἃο, 50 8ο- 
Δ Οἢτ5 ἢ 

ΤῸ ψὨϊοῃ 6: ΒΥ ΠῸ τηθδῇ8, ϑοοίαίεβ. [1 δϑῃου]ᾶ ποΐ 
[ΠἸηκ οἵ ροϊῃρ ΔΙὟΔΥ Ὁ 11] [Π6 ραίμοιηρ ἴῃ (ῃ6 τηδηϊεί 15 
ἀἰβρευβεά. 

ΟΥ̓ οου86, οὗ σουγθα (1 δῆϑετεα), γοι ἀὺΘ δία] ποδί 
σΔΥΘ 1] πού ἰο ἔοτίοις [ῃ6 {16 [6 νυ ἤᾶγα ρίνεῃ νοι οἵ “ ποῃεϑί 
σοη ]οηδη "ἢ; δῃά γεῖ, 1 ἄαδθϑβαυν, βν τΠἰηρθ αἴ οπθ δ Γ6 
ΔΒ ἰκηρ γΟΌ δἰζθηθ οη δἰ [Π15 τποιηθηΐ ; ΟὨΪΥ γοῖ ππάοτγίοοϊς ἴο 
Τηδοῖ γΟῦ ἰοτοίρῃ ἤθη 5, δηα ταῖῃου [Π8ῃ ροΪαν [πθτ ἴαἰβε 
γο ρὸ ΟὨ ΜΙ Ίηρ. 

Ζεᾶ. Τιδῦ τὴθ 50 [δι οογθοῖ γοῦ, ϑοοίδίθβ ; 1 ΠῸ σα86 Μ| 
[ῃ6 [Πἰηρθ γοῖι σρξαΐς οἵ Ὀ6 περ]θοίεα, ϑίησα 1 ἤανα δἰθναγαβ 
Δηα ὈΔ1Π1Πᾳ5 ὃ οῃ [16 ἔδυ Πη5. 

,ϑῦζ, ΑΠΩ͂, ρίαν, αὶ 15 γοῦν βϑγϑίεδι ἤθη γοὰ ἡξερᾶ ἃ 

1 566 ,5})7η22. ν. 8 (Ῥεΐον, Ὁ. 331). “411. διειλημμένος ΞΞ “"ἴο ὈῈ ἰδ κθὴ δρϑτγί 
ΘΆΔΙανα.. . .᾿ 2 Οχυ, “850 611] νγὰβ 1,1 [1164 ἴο οαίοῃ {μ6 ροίπι.᾽᾽ 

8. 5εὲ8 7εγι. 111. νἱῖ, 4 (αονβ, Ρ. 1το4); ΡΙδαὶ. Φμΐᾷ. 3 Ἑ, 
4 866 ΡΙαΐί. “4201. τ9-23 Ὁ; Ατὶβδίορῃ., Ομδομας, ττ4 ἴο]]. 
ὅ ΟΥ, “Τὰ πᾶν ΜῸῈ11 Ῥ6, βομοσζηϑοδιιβ, γοὰ σαηηοί ταϑηπίδοίαζα σα Πμοοά 

ἴηΐο ἰταϊῃ.᾿ 111. ““ΤΑΪΚΘ ΘΠ ΠΡ γοι οϑηηοί τηβῖκα δῇ πηίγαςῃ γαθ.᾿" 
6 Τῆι, ““Π11 (.8 τδυϊκοὶ ἰ5 ααϊΐα Ῥγοόΐζθη ἀρ, 2.6. ἴον τηϊά-ἄαγ. 8686 

«παῦ, 1. νἱϊϊ. τ, 1, 1. χὶ ἤἥονε, 1. 1, το. (Οἵ, Ἡδτοᾶ, ἰἴ. 178; ᾿ἰϊ, τος; 
Υ]], 223. 

7 ΤᾺι, ““Ῥεϑαί 1] αημα σροοά, 
8 (ἔ, Βροϊζογ, οὗ. οἷζ, ρ᾽ 365. 
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ὈΑΠΠΠΡ Το γοὰ ϑβϑθδσοῇ αἱσοιί, πη} γοὰ ᾿ἰρῃΐ ἢ 50πὶῈ 
ΟὔΘ ΜΠ 4. Ὠϑίπτα! {ΠῚ [ῸΓ 5ίθνγαβῃιρ; δηᾶ (πθὴ ΠῪ ἴο 
ΡΌΓΟΠαβα. Ὠ]πὴ ἢ----5, 1 [66] σαγίϑιη, ὨΡρθη5 θη γοῖ γαηΐ ἃ 
ΟΔΥΡΘΩΙΘΥ : ἢ͵ϑῖ, γοι ΟἸΒΟΟΥΘΙ ΒΟ. ΟΘ6 ΜΠ 84 [1 [ῸΓ οδι- 
Ῥομίσυ, δᾶ τῃθη αἄο 811 γοὰ σδῃ ἴο ρεῖ ροβϑεϑϑίοῃ οἱ διἰτηἷ. 
ΟΥ ἄο γοι εαποδία γουγ ᾿41}1{[ τὸ γοῦτγϑο!ν 

“οεΐ, Μοὶ σεγίδιη!υ τῆς Ἰαἰίοι, ϑοογαΐθβ ; 1 ΕΥ̓ ἴο εὐπορία 
[θῖὰ, ἃ5 γὸοιι! 540, Τγ56 1: δῃᾷ σι ροοα τεαϑοη. δ ΨΏΟ [15 
ὈΙΌΡΕΠΥ ἴο ΠῚ] ΤΥ Ρ]αοα δῃᾶ τἸηϑῆδρα ΤΥ 8Η44115 ΜΏΘΩ 1 δὴ 
αἰ ϑεηΐ, ΤΥ “Δἰΐου ἐρο, 2. ἡρϑᾶβ Ραΐϊ ἴο ἤανε τὴῦ ἱζηον]εάρα ; 
Δα [{1 δηλ Πί τγ56} ἴο βίδηά δἱ [ῃ6 ἢδδᾶ οὗ ὕὯΥ οὐ Ὀυ51Π655, 
1 ῬὈΥΘΘΌΠηΘ 1 5ῃοια ΡῈ δὺϊε ἰο ρεΐ δῃοίῃευ [ἢ ροβϑαβϑίοῃ οὗ 
ΤΥ Κηομ]εάρο.8 

δός. ὟΕῚ] τῇς, [Π6 ἢιδύ (πὴρ 6 ΨΏΟ 15 ὈΓΟΡΕΙΥ ἴο (αἷςα 
ΥΟῸΓ ρίδοβ θη ἀρϑθηΐ τητιϑὲ ρόβθ655 15 φοοῦ}} ἰοναγάϑ 
γοὰ δηά γοιτβ; ἴογ σψἱπους ροοαν}}}, τμᾶΐ δανδηΐαρε τὰ} 
πεῖς Ὀ6Ὲ 1ῇ 8ΔῺΥ Κηονθᾶσο ψῇδίθοενευ Ώ]Οἢ γοῦν ὈΔ.ΠΠΠ τδῪ 
ΡῬΟΒ5655 ἢ 

Ζεεἄ. ΝΝΟΙΘ, ϑοογδαῖθβ; δῃᾷ 1 τηδὺ [61] γοιι ἰῃαῖ ἃ ΚΙΠΑ͂ΪΚ 
ἀἸβροβίιοη ἰοναγάβ τη6 Δηα Τ]ὴ6 15 ὈΥΘΟΙΒΟΙν δὶ 1 ΠΙβὶ θη- 
ἄξανοῦτ ἴο 1η51{1]. 

͵δόως Αηα δον, ἴῃ [88 Πδη16 οὗ 8]} [μαΐ 15 μοῖγ, ἄο γοῦ 
ΡΙΟΚ ουὖὐ νῇομι γοῖι Μ1]1 Δα ἰβαοῆ ἢ ἴο μαγθ Κιμάϊν ἔδεϊηρ 
ἰονναγ5. γουΓ56} δπα γοι5 ἢ 

Ζεῦ. ΒΥ Κιηάϊν ἰτραϊμαθηΐ οὗ μη, ἰο 6 5016, ὙΠΘΠΘΥΘΥ ἴβς 
σοάβ Ὀεβϑίον αδυπάδηςς οὗ Βοοα ΤῊΣ ὍΡΟΙ 1.8. 

δός. 11 ἴαϊκε γοιγ πιεαηῖηρ ΤΙΡΏΓΥ, γοῦ που]ᾶ 5680 {Πα 
[Πο88 ψΟ βῃ͵οΥ γουτ ροοα {Π]ηρ5. ΟΥΟΝ ΜΕ61] ἀϊθροβθεα ἴο γοι 
Δα 566Κ ἴο γεηάθυ γοῦ βοίὴβ ροοᾶϑ 

Ζεῖ. Ὑ85, [ΟΥ̓ .οὗἹἩἍ 411 ἰηϑἰγαμηβηίβ ἰο ριοπιοίθ ροοά ἔδει ηρ 
[Π15 1 566 ἴο Ὀ6 [δε Ὀεβί. 

ὅόῶ, ὟΝ 611, σταηίθα [Π6 τηδῃ 15 ΜῈ] ἀϊβροβθα ἴο γοῖ ἄορϑβ 
1 {Ππογθίοσα [Ὁ]ον, ᾿βοποιηδοῆαβ, ἴμαΐ 6 15 δὲ ἰο ΡῈ γουτΐ 
Δ Ρ Τὸ σαμηοῖ ἢᾶγα δβοαρεα γοῦν οὐδογνδίίοῃ ἐμαὶ δεῖ 
Ὠυμηδη Ὀθίηρδ, ἃ5. 8 116, δὺα ἰἸΠ6]ΡῪ ἀϊβροβθα ἰοναγάβ {ῃριὰ- 

1 Τῆς βίθναγα, {κ6 τ6 ΟαΓΡΘῃ θοῦ, δῃα (6 ἰαθουγευθ ἰῇ ρϑηθγαὶ, νου, 
δι5 ἃ Ταϊθ, Ὀ6 ἃ βίανβ, ὅ866 Ῥεΐον, χχὶ. 9, Ρ. 289. 

2 Οὐ, ““ΤὯῦ οἴδμοὺ 5611," 
5. Τχαῖ, ““ἴο ἰθαοῦ δηποίῃου ψῆδὶ 1 Κῆον ΤΟΥ ΘΟΙξ, ̓ 
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βαῖνϑϑ, γε ἃ ἰαῦρα ΠΏ ΕΓ οὗ {Π6 τὶ Μ11] ἢοΐ ΔΡΡΙΥ [μ6 δἰζβηίοῃ 
ΓΕααϊϑίθ ἴο βθοῦσα ἴὺσ {παιηβεῖνεβ ἴποθα ροοά τπϊηρ8. ψὨοῆ 
[πεν ἴδῃ ψου]Ἱα Πᾶνε. 

Ζ75εἦ. 85, θᾳΐ Ὀείίθνα τὴθ, ϑοοζδαίθθ, ἤθη 1 566 ἴο 
ΔΡΡΟΙΗΐ 510 ἢ π6η 85 Ὀ8411{{, 1 το [ΠΏ 6 πη αἰθὸ σαγείμ] 655 δηᾶ 
ΔΡΡΙ δ οη.} 

ϑε, ΝαΥ, ΠΟ ἴῇΏ ΠΗ Θαυθ ἢ  ΠΔΙΠ6, ΟἿΟΘ ΤΏΟΓΕ, ΟΝ οδῃ 
τῃαῖ ΡῈ 1 αἴψαγϑ ἐμπουρῃς [ἃ χὰ Ὀεγοπα [Π6 ρονεῖ οὗ ΔΠΥ 
ἰξϑοῆεγ ἴο ἰθϑοῦ (ῃ 656 νἱτίι65.3 

Ζεεῖ. ΝΟΥ 15 1 ῬΟΒ51016, γοι αἴ τρΐ 50 ἴδσ, ἴο ἴξβαοὶ 5 ἢ 
ΘΧΟΘΙΙΊΘΠΟ65. ἴ0 ΘΥΕΓΥ 51Π016. 5011] ἴῃ ΟΥ͂ΘΥ 845 5ΙΠΊΡΙΥ 85 ἃ τηδῇ 
ΤΡ ΠῸΠΠΊΡΕΥ ΟἹ 15 Πηροτδ. 

δός ΡΙΔΥ, ἴῃξη, ψῇῆδί δου οὔ ρβορὶα ἢᾶνε ἐπα ρυίνιερε ἢ 8 
Ποῦ] γοῖι τη ροϊηίηρ [Π6 πῃ οἷ ἴο τὴ6 ψΙΏ δοιὰ ἀἸβιποί- 
655} 
. 45εὔ. ὙΝεΕΙΙ, τῇ τῃ6. διβὲ ρίδοβθ, γοὰῦ σου ἤᾶνθ βοιὴβ 
ἀπο ν 1ῃ Δ ΚΙηρ πιο ροσδαία ρεορὶθ αΠΠρϑηί ---- 1 σρααῖς 
οἵ 1ηΓθΙ ρθη ΜΠ ταρατᾶ ἰὼ Μ]Ώ6, [ῸΓ ἀγα ΚΟΉΠΘ55 
ογεαίθϑ ἰουρείμιηθθθ Οὐ δνουγίβηρ ΜΏΙΟῆ. ἡδοάθ ἴο Ὀὲ 
ἀοῃβ. 

͵δόε. Αηά δ΄6 Ῥεύβοῃβ ἀβνοϊα οἱ 56] σοῃίσοὶ 1 [15 γτεϑρθοῖ 
[η6 ΟὨΪΥ Ῥεορὶβ ἱποδρϑῦϊα οὗ ἀπΠροηοα δηα σαυθία [655 Ὁ ΟΥ 
ΑΕ ἴἤθγα οἴου [ἢ [πΠκ6 σαᾶ86 ἢ 

Ζεεἦ. (ἰογίδίηϊγ, ρθορίθ ψῆο γα ᾿ηθιηρογαία σψτἢ τοραγά ἴο 
δίβερ, βϑθϑίηρ ἴῃαΐ (ῃ6 βἰπρρατγα σις 15. Ἔγα5. σας σδηποί ἀο 
ὨΙΤΊ56ΙΓ ΟΥ 566 [πα΄ οἰῆοῖβ ἄο ψῇδί 15 τρῃΐ. 

δός, Υαῖ τε Ατὸ τὰ ἴο τεραῖα [686 8ἃ5. {86 οἠἱϊν 
ῬΘΟΡΙΘ ᾿πσαρϑῦϊα οὗ Ῥείηρ ἰδαρῶς {π15 νιτῖαθ οὗ σδγοία]η685Ὁ 
ΟΥ̓ Δ΄6 [δῖ οἴ οῖβ ἴῃ ἃ {κ6 σοῃμα!οῃ ἢ 

75 εἦ. ϑατεὶν χὰ ταυϑί πο πᾶάθ [Π6 5]ανα ἴο διηοσοῦβ δῆθοιοη. 
Υου σΜοΐα] Ἰονοῦ ὃ 15 ᾿ποᾶρϑῦ]Ὲ οἵ Ὀεϊηρ ἰδυρδς δἰϊθηοῃ ἴο 

ἰ ἐπιμέλεια 15. ἃ οἀγάϊη81 νἱτίας ΨΠΠ {ῃ6 Οτεοῖκβ, ΟΥὁΎ ε δὴν ταῖς ψ 
ΧΟΠοΡοΙ, Ὀπὶ 11 δ5 ὯΟ 512516 Ὥδτη6 ἴῃ ἘΠΠΡΊ]]5. 

5. Ἐὸγ [16 ϑοογαίίο ρσοθίδγη εἰ ἀρετὴ διδακτή 566 ατοία, 27. α. νὶῖϊ. 599. 
8 ΤᾺ, “Μηδ Κη οἵ ρθορὶα οδῇ 6 ἰδαρῃί βθ ΒΥ 8]] τη 6805 5] ΡΥ 

1τὴ6 ϑοχί ίο τὴ6 αἰ ϑ  Πο]γ.᾿" 
4 Οἵ, ““ὙνΒαῖ τῃθυ----ἰ5 τῆς ἰδὲ εχῃδιβίθα ϑ Ατὰ γα ἴο ϑῦρροβε ἰῃαΐ [8656 

816 [ῃ6 5016 ρβεορίες... ." 
ὅ δὅ66 2δγε. 1. 111. 8. [011., 11. νὶ. 22. 
6 δυσέρωτες. (ΓΙ. ΤΏῦο, νὶ. 13, “ἃ ἄσβρογαΐβ ογανίηρ ’᾿ (Τονγεί). 
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Δηγτηρ θεγοηα ομβ δίηρία ορ͵βοι.: Νὸο Ἰίρῃξϊ ἰδβῖκ, 1 ἰβκε 
1, ἰο ἀἰδαοουθῖ ΔΩΥ ΠΟρΡΘ οἵ οσοπρϑίίοη ϑθεῖοσ ἴἰο εἰτὰ (Πδη 
[πὶ ψΏϊομ ποὺ δρίογα ὨϊΠ, 15 οδίδ ἴοὺυ ἢϊ5. Ὀδϊονθά, ΠΟΥ, 
ΜΏδη {Π6 0411 ἔου δοίίοῃ. σοιηθ5,} ΜΙ] 1 Ὀ6 ΘΑ5Υ τὸ ἰηνβηΐ 
ΜΟΙΒ6. ῬΟΠΙΒῃηΘῦ ἤδη (πα ὯΘ6 ΠΟΛ δηθγοθ ἴῃ ϑαραγαίοῃ 
ἴτοτι (6 ορ]δεΐ οὗ ἢἰ5 ραβϑίοῃ. ὃ Δοοοσαιϊηρίν, 1 δηΔ ἴῃ ὯῸ ρτϑδί 
ΤΠ ἴο ΔΡροϊηΐ ἃ ρβίβοη οἵ [815 δοζΐί ἴο τῆϑηδρε ὅ ΤΥ δῇδίτϑ : 
[Π8 νεῖν δἰζεπιρί ἴο ἄο 80 1 τεραζά δ5 {π|116.Ψ 

δός. ὟΝ 611, δια ναὶ οἵ ἴποβα δαάιϊοϊβα ἴο δηποίμευ ρϑβϑίοῃ, 
[δὶ οἵ ραϊθπ Ὁ Αὐτῷ ἴδϑυ, ἴοο, ᾿ποϑραῦὶα οὗ Ῥεϊηρ ἰταϊης ἴο 
σῖγα αἰϊθηοη ἴο ΠοΙά δῃᾶ [δυηϊηρ ΟρΡΟΥΔΟῊΒ ἡ 

Ζεεῖ. Οἡ τῆς σοῃίγασν, [Π6γ6 ΔΘ ὯῸ ῬΘΟΡΙΘῈ Θϑϑιοῦ ἴο {{Γ8]1η, 
ὭΟΠΘ 50. Β50ΒΟΘΡΟΙ6. οἵ σαγοπι]ηθθ5. [ἢ ἴῆ656. βϑῖὴθ τηδίζειβ. 
Οὴς Ὠξϑᾶβ ΟἹΪΥ ἴο ροϊῃΐ οὔΐν ἴο ἴπθ δαὶ (ῃ6 ρυϊϑαῖ 15 
θα η[α], δηα [Πα ῖγ Ἰηζογεϑί 15 δυο ϑεᾶ, 

δός Βεΐζ ἴοσγ ΟΥ̓ΙΏΔΙΥ ΡΘορΘ Ρ Οἴνθῇ {πῈ }ὺ δῖα 561} 
σοπίτο θα ἴο σις γοῦτ ὈΙΔαϊηρ," σίγα (ΠΟΥ ροβϑϑθ85 ἃ ΠΟ]Ο- 
ΒΟΙΏΘ ΔΡΡΘΙΪΕ ἴου ρα]η, ὨΟῪ Ὁ} γοῦ 1Ε550η ΤΏΙ 1 σΔΓ ] 685 ἢ 
ΟΝ ἰδοῦ (θὰ οτόνίῃ τῇ ἀπΠΠσθησς ἴο τηθϑί γοῦῦ Μ]5Π65 Ὁ 

Ζεῦ. ΒΥ ἃ 5:ρ]6 τηϑίῃοά, δοοαῖθθ, Ὑ Πθη 1 566 ἃ πΊδῃ 
Ιηἴδηῦ Οὐ σα ΠΙ]η655, 1 ῬΓΔΙΘ6 δηα ὁ ΤΥ Ὀαϑὶ ἴο ΠομΟΙ ὨΪ1. 
ὙνΏφη, οὐ [ῃς οἴει δδηά, 1 566 ἃ πῇ ἡδρίθοίβι! οὗ 15 ἀπῖ165, 
1 ἀο ποΐ ϑρϑῖδ ἤϊη: 1 ΕΥ̓ 1ῃ ΘΥΕΙΥ Μὰ Υ, ὈΥ ψοτά δηά ἀδεεά, ίο 
γα Ὠίτη. 

δος. ΟΟπὶς ΠΟΥ, ἰϑοῃποιηδοῆτβ, Κιηαϊνγ ρουηῖῦ ἃ ἢ ἴῃ 
[86 ἀϊδοιβδίοη, ψΏΙΟῊ ἢ85 ἈΠ Ποτίο σοποουηθά [ἢ ρεύβοηβ ὈοΙηρ 
[γα] 64 ἴο σατο] 655 ΓΠοιβοίνγεβ, Δηα Ἔχρ δίῃ ἃ ροϊηΐξ ἴῃ τοίου- 
Θῃς6 ἴο [Π6 (ταἸῖηρ ρίοσθθθ. [5 1 ῬΟΒΒΙΡ]6 ἔοὺσ ἃ τηδῃ ἀδγοιϊά 
οἵ σατδίι 655 ὨΙΤΆ561 ἴο το ημ θυ οἴ ο 5. οδΙῈ ΠῚ] ἢ 

ΝΟ ΤΌΘ ῬΟΒϑῖ016 (Ώ6. δηβνειθα) [ΠΔὴ [ῸΓ ἃ τηϑῃ ΨἘ0 
ΚΠΟΥ͂5 ΠῸ ΙΠ815 ἴο τηδίςζα οἴμοι τυβϑίσα!. 6 ΤΕ (ῃς ἰθδοῃοῦ 

1 Οἵ, ϑγηεῤ. ἵν. δι 011. ; ζυγοῤ. Ν. 1. 7-τ18. 
2 ΟΣ, “Ποῖα ἀθηιϑηάθ οὐ Ῥαβίηθϑθϑ ργαβθηΐ {μϑυϑαῖναθ, δηα βοχηθί!ηρ 

τηϑί ΡῈ ἄοῃβ,᾽᾽ 
ὃ (ἢ, ΒΒδΙςθϑρ. ,Ἅδογ)ϑές, Ὀ8. 5511}. 
4 Οἵ, “1 Ὥθυθὺ ἄγδασῃ οὗ δρροϊηϊηρ δ βαρουηίομάδης ἡ 566. ἀρουθ, ἰν. 

7: Ῥ. 214. 
ὅ Οτ, “1ὰ τηδίΐοιβ 5ΌΟἢ 85 γοῦ ἰηϑὶσὲ οἡ. 
6 Ογ, ““ἴο ρσἶνε οἰϊμοβ 5151} ἴῃ “ πχαϑίο, ἡ Ξθα ΡΙαϊ. 2. 455 ἘΠῚ Ζατυς, 

805 Βα “4, “4 τηδῇ ἀθνοϊᾷ οἵὗἉ Ἰδϑίζθυϑ ἴο τηβῖςθ οἴμουθ βοῃοίασγγ. ἡ 5.66 Ῥῖδί. 
Ῥλαεάγ. 548 Ὁ. 
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βαείς. ας δῇ Π| δχϑηλρίθ, (6. ΡῸΡΠ σαὰ Παγαάϊν ἰδασῃ ἴο ἀο 
[Π6 {πτπρ ἀρ. Απά ΙΓ [6 τηδϑίουβ σοηάποί 15 βιρραϑίνα 
οἵ Ιαχιν, ον ΠΔΙΩΪν 58.811 Π15 [Ὁ] ογεῦθ αἰίΐαϊη ἴο σατο] 685! 
Οἵ ἴο ραΐ {86 πηδίζει σΟΏΟΙΒ6ΙΥ, “ΕΚ τηδϑίου {Κ τηϑη.} 1 40 
πού {πη 1 ανεὺ ΚΠΘῪ ΟΥ Πεδγα (611 οὗ ἃ δα τηδβίεσ Ὀ]6ϑϑθα 
ΜΠ ροοά βευνδηΐβ. ΤῊ σοηγεῦδα 1 ΟΟΥΔΙΩΪΥ δα 566 ῃ ΕΥ8 
ΠΟ, ἃ Ροοα ΤηΔϑίο δηᾶ ὈδΔα βογνδηΐβ; πὲ [Π6Υ μετα [Π6 
5 Π}Ἂ Υούθ, ποὺ ἢ6.2 Νο, ἢδ γῃο νου] ογϑαῖα ἃ βρη οὐ οαγα- 
ἔα] η655 ἴῃ οἴμοι 5 πλυδὶ ᾶγε [ῃ6 511] ὨΙτη56 1 ἴο ΘΌΡΕΓΥΙΒΕ 
[πΠ6 ΒεΙ4 οἵ Ἰαθοιυγ ; ἴο ἐδϑί, βχδίῆϊηθ, βογαηῖϊθδθ... Ἐφ τσβί Ὀ6 
τοααν ἰο ταῦθ ψετο ἀπε τῆς ἰανουγ οἵ ἃ ϑεύνίος ΜῈ} ρϑύ- 
[οὐἱἹηθα, ὩΟΓ ᾿ιεϑιίαίθ ἴο υἱϑὶξ {ῃΠ6 ρῬεηδιῦ οὗ {πεὶγ ἀδθογίβ 
ὈΡΟῚ ἰμοβα Περίθοι αι] οὗ {πεῖγ ἀπίγ.5 Ιπαρδορά (ῃ6 δα 64), [Πξ 
ΔΏΒΨΜΘΙ οὗ τῃ6 Ῥαγθαγίδῃ ἴο ἴῃς Κιῃρ ϑθόιὴβ δρροϑιίίθ. ὕου 
Κηον (6 5ἰοτυ,᾽ ον (ῃ6 Κίῃρ Παᾶ τηϑθί ψι ἃ ροοαᾶ Ὠοῖβ6, 
πὰς πιβῃοά τὸ ρσίνα [ἢ6 οἵδαίισα ἤδθὴ δῃᾶᾷ (αὶ σιπουΐ 
ἄο!αγ, δῃὰ 50. αβίςεα ϑοῆηβ οὔα τερυϊεα ἰο Ὀς6 οἷανεῦ δροσῦΐ 
ἤοῖθθ5 : “ὙΠαὶ ΜΠ] οἷν ῃΐπὶ ἤθϑῃ τηοϑ αυϊοῖκὶγ»" ΤῸ 
Μ ὨΙΟ. {π6 οἴποῦ : “ΤῊ τηδβϑίοτ᾽β αν. 850, ἴοο, ἰἰ 5{{Π|κ65 Τη6, 
ΘοοΙδίθϑθ, [Π6Ὶ6 15 ποίῃίηρ πκὸ “16 πτηδϑίειβ εγε" ἴο οΔ]} 
[ουίἢ ἰαΐδηξ απ8}1{165, απ τὰτ [86 βδῖὴξβ ἴο Ὀδδαίι) δηα ροοα 
οἤἴξοι. ἢ 

ΧΙΙ.---Βας ποὺ (1 νεηξατεα), σαρροβθα γοὰ αν Ὀτεβεηίεα 
ΒΙΓΟΠΡῚΥ ἴο {ῃς τηϊη4 οὗ βδοῦῖθ οὔδὃ [ῃ6 πϑρᾶ οὗ οδυθία]!ηθϑϑ 

1 Τιϊι, “θη [Π6 ἰθϑοθοῦ ἰγαοθθ [86 ΟΟΕΠ Π6 οὗ (η6 {πϊηρ ἰο σΟΡΥ Ὀϑάϊγ.᾿" 
ἘῸγ ὑποδεικνύοντος 566 ζει. ἸΝ.. 111. τῷ ; “Ιογϑοη. 11. 5. (ΕΓ Ατίϑίοί. Οδθοι. 
1.6; “428. οί. 4τ. 17; δῃᾷᾶᾷ Ὦγ. ϑαμάγϑθ, ποίβ σα ζοε. 

2 Οὐ, ““Ῥαΐ ἴδδὺ ἀϊά ποῖ ρῸ βοοί-ἔγϑα ᾿᾿ ; “"ρυῃϑγθηΐβ [Π6 γε τῇδ. 
8. (ἢ ῬΙαΐῖ, 2 οῖτέ. δῦ Ἐ: “ΤΕ ν6 58 }0 ΘΟἰΠ6Γ ἰθηαϊηρ [86 Ὠδγάθ, ΟΥ̓ ΤΉ8ηΔΡ- 

ἴηρ' 1ῃ6 Ποιᾶβ, οὐ λασέγρ' ἐδ σαγ7ὰ οὗ ἔλεγε, ἰμαΐ νν1}1] ᾿Ἰποϊααβ 411, δηᾶ ἤθη γα 

ΤΑΥ͂ ΨΥΔΡ ὍΡ [86 ϑἰδίθοσηθῃ τ [88 τοϑῖ, 85 18 δυριαηθῃΐ βθοῖὴβ ἴο σα πγα, 
--Ἰ ονείί. 

4 ΟΥ᾽Ἅ, “δ ταῦβί βαᾶνα 5|{1|1 τὸ Ὀνθύ- θα [88 ει οὔ Ἰαουτ, δμα 6 βογατποιιβ.᾿ἢ 
ὅ ἐς ἘῸΓΣ ΘΥΟΙΥ Ὀόοῃ οὗ βεγνίοα Ψ}06211 Ῥδυοσιηθα Ὧ6 ταδί Ὀ6 ΘαρῸΤ ἴο 8 ΚΘ 

τοαυίίαϊ το [86 δαΐθου οἵ ἴἴ, ὩοΥ Ὠοϑιίαΐθ ἴο νἱβις οῇ (ἢ8 6845 οἵ [ῇοβθ πϑρίθοία] 
οὗ {πεῖν ἀπίν ἃ [ι5ὲ τεοοιιρθηβο. ἡ (ΤΏ Ιδηρθαρα 15 ροϑί]ο 81.) 

6 566 Ατϊϑίοί, ὁδοῦ, 1. 6; Αβϑοῆ. .0675. τὸς ; (δίο δρ, ΡΒ], “7. Δ. χν ]. σ. 
Οἷα. δρ. (οϊαμι. ἵν. τ; 2. νἱ. δι; 1.8, Ἐοῃίδιπθ, 2 (τ ἄτπ ἡ ΖαΐξΖζε, 

7 Οὐ, “50, ἴοο, ἰῇ ΡΘΏΘΓΑΙ 1ὑ βθαὴβ ἴο Τὴ8 “(6 τηδβίοσ᾽ 5 εὺς᾽ 15 αρίδϑί ίο 
ΘἸ1οΙ ὁ ΘΏΘΥΡΎ ἴο ἰθδθὰθ Ὀδδα 1] δηᾶ ροοά.᾽ 

8 Βγεῖς, οὗ, 2οΖ. Ζας. χν. 8 (Ττϑῆβ. νοὶ]. 11. Ρ,, 324). Ἡοϊάθῃ οἵ. Ῥίαϊ. ᾿εῤ. 
όθοο Ὁ. 

ΥΟΙ,, 11---1 5 
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ἴο Ἔχθουία γοῦ Μ]5Π65, 15 ἃ ῬΕΙ͂ΒΟΊ 50 608}1Π64 ἰο Ὀ6 τεραγᾶδα 
δ5 δὲ δ οὔσβ ἴο θ6 ὑοῦ ὈΔΙΠΠΡ ΟΥ̓ 15 ἴΠεῚ6 διρῆΐ εἶ56. ψ ὩΪοἢ 
6 πηιϑύ Ἰθατη ἴῃ ογᾶάξι ἴο οἷαὺ [πΠ6 ραζΐ οἵ δῃ εἰποϊθηΐ Ὀ41Ὁ}Ὁ 

Μοβί σουδίη]ῦ [Π6τ 15 (Ὠ6 δηϑνεγεάλ): [Ὁ 511] Τα] 5 [ῸΓ 
Ὦϊτ ἴο Ἰδαγῃ ῥῬδυγ οι 14 Γ5---ίο .Κηονν, {μαΐ 15, δὶ {ΠπΙηρθ ΠῈ ἢ 
ἴο ἄο, δῃὰ ψῆθηῃ δηᾶ ΟΝ ἴο αὁ ἴδε ; ΟΥ̓ 6Ἶ56, 1 Ἰρῃοσδηΐ 
οὗ [656 ἀδίδι]5, [6 ρτοδί οὐ {ἢ15 ΔΜ τη [Πῃ6 αρϑίγαος τηδΥ 
ὈΙΌΥΕ ΠΟ ρυύξδίεσ [ἤδη τῆς ἀοοίου 5 Ο ὈῬδΥ5 ἃ τηοϑί Ῥσξοῖβα 
αἰϊθ ΠΟ ἴο ἃ 5161 τῆϑῃ, νι βιίπηρ ΠΙτὴ ἰδία δηα δαῦῖν, θαΐ ψηδί 
Ὑ011] σεῖνα ἴο δα86 15 ρδίδηςβ ραίῃβ 6 Κηονϑ ποί. 

͵δός. Βαΐ ΒΌΡΡοβε ἢ ἴο ἢᾶνα ἰδεαγηΐῦ [ῃ6 ψΏο]6 τοῦίης οὗ 
ὈΈΒΙ655, ΜΠ] ἢ πεξεα δυρῃΐ εἶδα, οὐ να χὰ ουπμα δἱ ἰαβί 
γοῖῦσ ὈΔ1ΠΠ ἀΡβοϊαίο ἢ 3 

Ζ εἶ. Ἧδξ πταιϑὲ ᾿δαγῃ δὲ 8}Υ ταῖδ, 1 {μίηκ, ἰο τα]ς 815 {6 ]Π1ονν- 
ΜΟΓΚΙΊΘΏ. 

γαῖ ! (1 εχοϊαϊ θα): γοὰ τθ8ὴ ἴἰο 58} γοι εὐἀποδίε 
γΟΙΓ ὈΔ1Π1[ῶᾳ[{ΑῷιέΝφ ἴο πα εχίθης ἢ Δοίυδ!ν σοι τᾶ [ἤθτὴ 
ΟΔΡΔΌΙ6 οἵ τὰϊε ὴ 

Αἴ δὴγ ταῖθ 1 {ΠΥ ἴο ἄο 80 (88 τερ]6α). 
Απά μοῦ, ἴῃ Ἡδανθηβ ἤδηηθ (1 δϑκεά), ἄο γοι σοῃίσινγα 

ἴο δἀποβδία δηποίθοῦ ἢ [Π6 5Κ1] ἴο ρονεγῃ δυμηδῃ οίηρϑὴὺ 
“εῖ. 1 Ὦᾶγα ἃ ΨΕΙΥ 5 ρ16 ϑυϑίθηι, Θοοίδίθϑ ; 50 51Π10]16, 1 

ἄδγοϑαν, γοῦ Ὑ01}} ΒΠΊΡΙΥ Δα ρἢ δ τη6. 
δος. ΤῊ πτηδίίεσ, 1 ρῥτοίαθϑί, 5 ΒΥ ομβ ἴῸΓ ἰϑιρὮΏΓΕΥ. 

Τῆς ᾿δῇ ΠΟ οδῃ ΤΔ8Κ6 Δηοῖ ΠΕΥ σαρϑῦϊα οὗ γα]6, οἰ  Υ σδῃ 
ἰθδοῦ ᾿ἰῃλ ΠΟΥ͂ ἴο ΡῥΪαΥ [Π6 τηδϑίου ; δηα 1 ἢξ οδῇ τγδίςα Ὠϊτὴ 
ῬΙΑΥῪ τῆς τηδϑίεῦ, ἢ6 οδῇ τΏδκΚα ἢ ψΠαΐ 15 ρΥδηου 5.1}, ἃ 
Κιηρῖν Ὀεϊηρὃ Οποβ τῆοσρ, ἰμογείοσε, 1 ριοίεδε  Α τηδῇ 
ῬΟΞΘΕΘβΕα οὗ βδιιοἢ ογθδῦνα ΡΟΕΙ 15 σψογίῃγ, ἢοί οὗ τἱάϊςπ]α, 
ίατ ἴτοτὰ 1, θαΐ οὗ ([ῃ6 ὨΙρῃδϑί ρΓα156. 

Τ5, ἔμδη, 1 τθαβοη,, Βοογαίεβ (8 δΔηϑ ΕΓ α) : ΤῊΘ ἸΟΎΤΕΥ 

1 Τ1τ, “δὲ ἴἰ 15 ἰο 1ῆ6 δάἀνδῃίΐίαρε οἵ μἷ5. ραίϊθηΐ ἰο ἄο, 15 ῬΡθγοῃμᾶ 5 
Κοϑη. ᾿ ! 

2. ΟΕ, ΡΙαῖ. Φοφ. σθό6ό Ὁ. οσ, “(88 ρεγξδοι δῃᾷ οοῃβατησηθίθ ἰγραὲ οὗ 
ἘΣΉΠΕΙΝ 

8. 2,6. ἀρχικός Ἰποῖα 65 (1) δεσποτικός, 7. 6. δι ΔΥΌ ΓΑΤῪ ᾿ 684 οὗ ΔΗΥ βοσί, οσα 
[88 τηδϑίου οἵ οὔθ᾿ 5 ΟὟ [ΙἈΙΔΠΥ ἰο 1ῃ6 τύραννος καὶ δεσπότης (ΡΙαῖ. Ζατυς, 
850 Α), ἀδϑροίίς Ἰοσγὰᾷ οὔ οὐ ; (2) βασιλικός, 1ἴῃ6 Κίῃρ' ΟΥ̓ ΤΠΟΠΔΤΟΙ ΡΊΠΘα 
ὙΠ ΓΕΡᾺ] 4881{165. 

. ἃ οὐκοῦν. ““ΤΏΪ5, θη, ἰδ. ΤΩΥ̓ πλδῖου ῬΥΘΠΊ55: [16 ἄσταρ ϑηΐτηδὶ.. .᾿ 
(11. “1868 ταϑί οἵ δῃηΐμλα]β ᾽᾽). 
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ΔΏΪΤΩ415 αἷς ἰδαρῃς οὐδάϊθησα ὈΥ το τηθίῃοάς οὨΙ θην, ρδυν 
[του ρἢ Ὀεοίηρ ρα ΠΙ5η6α σῆφη [ΠΕΥ ΔΕ αἰϊειηρίϑ ἴο αἴ ϑοθεν, 
ῬδυΠΥ ΟΥ̓ ΕΧρεστιθμοίηρ βοηα Κἰηάηθθ5 θη ἰἤδὺ σμδοσία]ν 
ΘΙ ΓΙ. ΤῊΝ 15 [ῆ6. ῬὈΠΏΟΙΡΙῈ δ ΔΥ ταῖα δαορίβα ἴῃ [τς 
Ῥγεακιὴρ οἵ γοιηρ ἤοῖθεθ, Τῇῆα 8δη1Πη8] οὔδυβ [15 {8 1067, 
δα βοπιοιῃϊηρ θεῖ 15 ΒΌ͵Ε ἴο [ΟἸ]ΟΥ ; ΟΥ 1ἃ αἰβοῦαυβ, δηα ἴῃ 
Ῥίδος οἵ ϑδοιηοίῃίηρ ϑϑεεῖ τ πη ἃ Ῥεοῖκ οἵ ἰτοῦῦ]α: δῃά 
50 ΟἹ, ὉΠ. 1 σομηθ5 δ ἰαϑδί ἴο γιϑία ορβάϊξηςοε ἴο [ῃ6 {τα οτβ 
ΘΟΥΘΕΙΥ ϑῃ. ΟΥ ο ἰδῖκα δηοίμεσ ἰηβδίδησα : Ὑοπηρ ἀορβ,} 
ὨονΘΥΕΥ (ΔΓ ΙὨΓΈΓΟΙ ἴο τηδῃ ἴῃ μουρῃϊ δηά ἰδηριαρε," οδη 
5111] 6 ἰδιρῃΐ ἴο τὰῦῃ οὐ οἰταηάβ δηα {τ βουλεβϑα δ, 
Δηα ἄο ἃ μοϑί οἵ οἴμεῦ οἱδνοῦ [Π1ηρ5, ργθοιβαὶν σα (ἢ]5. βϑίὴξ 
ὈΠΏΟΙΡΙΘ. οὗ ἰταϊηίηρ. ΕΕΙΥ͂ {π|6 [6 δηϊτη8] οὔανϑ 1 σεῖς 
ΘΟΙΠΘΓΠΙΠρΡ ΟΥ̓ Οἴει Μοῦ 1 ψαηίϊεα, δηα Ἐὐαυ ἘΠΠ16 10 ΤῊ15- 
Ὀεθανοβ ἰ ρεῖς ἃ ψὨΙρρίηρ. Βαΐ ψδη 1 οοιηθβ ἴο ὨπΙηΔῃ 
ὈεΙηρΘ : ἴῃ τηϑη γοὰ ἤδγε ἃ οὔδαίαγα 511] τόσα ορεβῇ ἴο ρεῖ- 
ΒΔ ΒΙΟΩ ΤΠΓΟΌΡὮ ἀρΡΡεδΙ5 ἴο γεΆ50} : ἢ ΟὨΪΥ τηδῖκα 1 ρίαϊη ἴο Ὠΐτὴ 
“1 15 15. [ηἰογοϑοὺ ἴο οὔευ. Ου 1{ {6 Ὁ άρρεη ἴο θὲ 5ϊαγεϑ, 
[ῃς. τοτὲ ἰρῃοῦϊα ἰταϊηϊηρ οὗ ψ|14 δηϊτλα 15 ἰαῃηθα ἰο {πΠ6 [ἴυτὰ 
Ὑ11 σοῦνε ίο ἰδοῦ ορεβαάϊθῃοθ ΟἿΪΥ ουϑν Π6ῚΓ Ρ6]1165. ἴῃ 
[68 τηδίϊου οὗ δρρείϊε, δηα γοῦ ΜΨ11 σπαοοεβα ἴῃ ΜΙ ΠΠΙηΡ ΤΠ Οἢ 
ἤτοι ἐβεη.6 Βαϊ διρ]οι5, ἐπ] 5. ἡδίατεϑ. 66] [ὴ6 ρα 
οἵ ργβῖβθ,, βδίηοβ. βοῆβ. Ὠδίθσσεβ ΠΌΏΡΟΙ ΔΙ͂ΘΥ ῬΥΔΙδῈ ΠῸ [685 
[Δ ΟἴοΥς. οἵαν ἴῸΓ τηθαῖβ δηα ἀπ] Κ5. ΜῈΥ ρτδοίίος [Π6η 15 
ἴο ᾿Ἰηϑίγιος ἰῃο56 οι 1 65:16 ἴο δρροϊηΐ 85 ΤΩΡ Ὀ41Π{{ ἴῃ 
[Π6 νδῆϊοιβ ππεϊμοάβ Ὠ]Οἢ 1 πᾶνε ἰουηα τῆγϑβε]ῇ ἴο ΡῈ 5πο- 
Οοσϑι] τη σαιϊηϊηρ [6 οΟὈεαΐδησα οἵ ΤΩΥ [ΕἸονθ. ΤῸ ἴακα δῇ 
Ἰηβϑίδῃςα : ΤΏΘΙΕ δύ οἱοίῃμεβ. δῃᾷ ϑῆοβθ δηά 50. [οστῃ, ἢ 
ΜΌΘΟΝ 1 τασδὶ ῥτονἄθ τὰν ψουκίοι κι ὙΥΕΙ, (θη, 1 56ςε ἴο 

1 χὰ κυνίδια, ῬοΟΞΒΙΌΙν ᾿πλ 0 1165. “" Ῥου ογηληρ ΡΟΟα]65.᾿ 
5. τῇ γνώμῃ. .. τῇ γλώττῃ, Ζ.6. τα ηῖ81 τα ργθϑϑίοῃ δηα Ἔχργαβϑίοη, “' τα] π 

διῃηα ἰοηρτια.᾽᾿᾽ 
5. Ογ, ““1ο τι τουῃηᾷ δηά τοπηᾷά δηα τἀ ἢ6615 ΟΥ̓ Γ Βοδά.Ὁ “42. “' αἶνθ ἔοσ 

ΟὈ]βοί5.᾽; 
Δ «ὙΤ ορίὶο, δύρυσηθηΐ ἡ ΟΥ̓, ““8 οὔθαίθσθ τόσα οἰ δηΐ ; τυ Υ ον ὉΚ ἃ 

ψογά ἀσγηοηβίγαϊα ίο ἢ. , .᾽᾽ 
5. (ἢ ΡιΙαί. Φεῤ. ποι Ὁ. 
6 568 Ῥαίθγ, Ῥίαΐο αγιά Ῥίαϊομέδηλ, “ Τδοθἄβθυαῃ, "ἡ Ὁ. 196 [0]]. 
7 5εβ ὥνγοῤ. ρεϑϑβίτη. 
8 ἐργαστῆρσι, ΧεκλορΒοηίϊο ἔογ [6 οοτησηοη Αἰο ἐργάταις. 566 Ηο]ά, 

αὦ ἦρε. ἴου ϑἰτωῖϊαυ ἴοστηβ, απ οἵ, ας ουογά, δίευ Ῥάγγμεολμξ, κο. 
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ἴ τμαΐ ἰμθθα δῖ. πο 811] δἰϊκθὸ ἰῇ ταί: Ὀαΐ βοὴβ 1] 
Ὀ6 οἵ δείξει, βδοῃβ οὗ 685 ροοά σα 4}1 0: ΤΥ οὐ]εοΐ 
Ὀεδίηρ ἐμαὶ ἰπθθ86 δίας ΟΥ 156. 5}8]1] νϑῖὺ σι ἢ [6 5θι- 
γἱ06 οὗ [ἴῃ6 ψγδΑΥΟΥ ; [ῃὴ6 ΨΟΥΙΘΘ δὴ Ὑ0Ἱ] τϑοοῖνγε ἰῃὴ6 ψΟΥθ6 
[]ὴρ5 85 ἃ ριῆ, τὴ6 Ὀοίίοσ τῆδη {μ6 Ῥείζου ἃ5. ἃ τηδιῖς οὗ 
Ποηουγ. ἘΕῸΓ 1 δῖ γοι, ϑοοίδίεθ, Ποῦ σὴ [δε ροοά δνοϊά 
ἀεβροῃμάθηου βθαίηρ ἰπαὶ [ῃ6 ψοῦῖς 15 στοῦρῃΐ ὈΥ {ΠΕ ]Γ ΟΝ ΤΏ 
Ὠδηα5 δίοῃβ, [ἢ β5ρ1[6 οἵ ψὨΙΟῇ [ἢ656 ν]]αηβ ψο Μ11] ΠΘΙΓΠΟΥ 
Δ θοῦ ὯΟΥ ίαοβ ἀδηρου ΜΉΘ ΟσσΔΘΙΟΏ 0815 416 ἰο τϑοδῖγθ 8 
Θααδὶ ραθγάοῃ στῇ {Ππϑυηβεῖνεϑ. Απά Ἰι5 85 1 σδηηοί Ὀτηρ 
ΤΊΥΒ6ΙΓ ἰὴ ΔΩΥ͂ δοιΐ οἵ ψΑὺ ἴο Ἰοοῖς ἀροὰ ἰῃῆς Ὀρίζεσ βοτί 85 
ΜΟΙΩΥ ἴο ταοεῖνα 0 ργδαίου ΠΟηΟσΓ ἰῃδῃ {ῃ6 Ῥάβου, 50, ἴοο, 
Τ ῥίαῖβθ ΤΥ Ὀ411{ᾳὸ ΜΙ ΏΘΩ 1 Κπον {Π6Υ ἤᾶνα Δρροχίοηδά {πα 
Ῥεϑὲ [Πϊηρο διηοηρ [Π6 τηοϑὲ ἀθϑουύνηρ. Δηᾷ [ΙΓ 1 566 ἰδεῖ 
ΒΟΙΏΘ ΟἿΘ 15 Γεσοίνιηρ ΡΥαίογθησς ΌΥ ατηΐ οἵ ἢβαδίίουιθϑ οὐ πκ6 
ὈΠΟΙὮΥ τηθδη5, 1 ἄο ποί ἰδεῖ [ῃ6 τηδίίοσ Ῥδβ5; 1 Τϑρ Δ] 
ΤΥ ὈΔ41ΠΠ τουηαϊγ, δρᾶ 50 ἰδοῦ ἢϊηλ ἰμαὶ σοῦ σοπάποϊς 15 
Πού Ἔνθῇ ἴο ἢ15 1ηἰογϑϑί. 

Χιν.---οὐσε, ὟΥ̓́ΕΙ], (θη, ᾿ϑομοιηδοῆιιβ, ΒΌρΡΡοϑιηρ [Π6 τηϑῃ 15 
ΠΟῪ 50 Πί ἰο τις [μαΐ 6 σδῇ σοϊαροὶ οὈδάϊθηςο,2 15 ἢθ, 1 δϑβὶς 
ΟὔΟΘ ΤΏΟΓΘ, ΥΟῦΓ ὈΔΙΠΠ δρβοϊαία ὃ ΟΥΓ ὄνεῃ [ΠΟῸΡΉ ροββοϑβθά 
οὗ 811 τ1ῃ6 αιυδίπορίίοηβ γοὰ ἤᾶνα Ὡδιηθά, ἄοθϑ μ6 511 Ιδοῖκ 
βοιμοίῃϊηρ ἢ ὃ “ 

Μορὶ οεγίδίηϊν (τερ 16 ἸϑοΒομηδοθ5). Ομε {μϊηρ 15 581] 
ΤΕ αυτά οὗ ἢ, δα δὶ 15 ἴο Ποϊα δἱοοῖ ΠΌΤΩ ῬΙΟΡΟΓΥ δηά 
σοοάβ ΜΏΙΟΏ 816 Ἠ15 Τηβϑίειβ; Πα τηῖιδὶ ποΐ βίθα]. (ὐοηβίάσυ, 
[Π15 15 [6 νεΥν ῬΕΥβοὴ Τ[ὨγτΟῸΠρΡ τ οθα Ὠδηᾶβ τῆς {ππ|1ἰ5 δηα ῥτο- 
ἄπος 885, δηά ἢθ 85 [ῃ6 δυάδοιυ ἴο τηδῖκα αὐγαν ΜΓ {ΠΏ δηλ ! 
Ῥευθαρ5 ἢῈ ἄοθβ ποῖ ἰδαᾶνα ΘμΟῸΡὮ ἴο σΟΥ̓ΟΓ [Π6 δσρϑῆβθα οὗ 
[86 [Διτηϊηρ' Ορευδίίοηβ ’ ὙνΏΈγα που] 6 [6 86 οὗ ἰδιτηϊηρ 
[Π6 Ιαπᾷ ὈΥ ΠΕΙ͂Ρ οὗ β8οἢι δῇ οἬνείβεεγρ 

μα (1 εχοϊαϊμηθα), οὐῇ 1 βεϊίθσνα τ εατ8ῦΡ. ΥὟΥου 
δοΐιδ!ν πἀηάοτηίακα ἰο ἰξεδοῦ {πεπὶ νἱτίθα ’ Ὑγ8αὶ τααῖΐν, 
]υδίςς ! 

1 (ἢ, Ατϑίοί. Οδθορ. ἴ. 5 (ἡ θγα {Π6 {6515 15 ἀδνεϊορβά ξαγί μευ). 
2. Οὐ, ““1τὰδΐῖ ἀϊβοϊρ!ηθ ἤοννβ ἴγοτη Βίτι ᾿᾿; αἦ. ““ὯΘ ῥγαβεηΐβ γοὰ ΠΏ 

ονδάϊεβηϊ βεύνδηΐϑ. 
8. Τῆι, ““ψ1} 6 5111 πεεᾶ βοτῃθίίηρ' ἔαστί μοῦ ἴο σοταρίδία ἴση 
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Ζεοἦ. Το Ὀδ6 5ιτὸ, 1 ἄο. Βαὶ ἰἰ ἄοθϑ ποῖ [Ὁ] ον {πο γείουα 
ἰδὲ 1 ΠΒηά 411 δαῦδ!ν ἂρὶ ἰο Ἰθηα δὴ δαὺ ἴο ΤΥ 1η5.ΓΠΟΈΟΗ. 
ΗἩονγθνοῦ, γμδὺ 1 ὅο 15 [815. 1 ἴδΚ6 ἃ ἰϑαῦ πον οἷ οἵ [ῃξ ἰανγϑ 

οἵ Ὅτδοο δηά ἀρϑίῃ δποίμου οὐἱ οὗ [88 ἰανγβ οἵ ϑοίοη,, δῃηά 80 
ΘΡΒΔΥ ἴο βίαγί ΤΥ Πουβαο] οὐ ἰῃς ρϑίῃ οὗ ἀρηρῃΐηθθθ. ἈΑπά 
Ἰηἀ 664, 1 1 ταϊβίακε ποΐ (μΏ6 ρτγοςεεαβά), θοΐῇ ἴμοβε Ἰεριϑἰαίουβ 
ΘηδοίΘα ΤΔΩΥ οΟὗἉ {ΠΕ ῚΓ Ἰανγ5 ἜΧΡΥΘΘ51Υ ΜΠ ἃ νἱθν ἴο ἰοδοῃίηρ [Π15 
ὈγδηΟἢ οὗ πϑις6.2 ΤΊ 15 νυίθη, “267 α γιαρ ὧς ιμγιελεα 707 
ὦ ἀφοα 97 ἐζεγέ"; ““ 76έ τυζοξοοῦοῦ ἐς ἀεφίφείθα {9 ἐ6 αοί ὅδ δοιεγμαΐ 
αι] ζλγοζογι 7, 2γίδον" ; “27 ἦε ο7727 υἱοΐόγεο, 5 δέ ἀϊγι ὅλ 2:έ 
ἔο ἀεαΐζψ. Τί ἰ5. οἷθαῦ [δὶ {ῃ6 ἰπἰθηϊίοη οὗ [6 αν ρΊγ 5 
ἴη ΠδιηΪηρ' [Π656 βηδοίηθηΐθ γα ἴο γοηο τῆ βογαϊα ἰονε οἵ 
θα1η ὅ ἀδνοιϊα οὗ ρζοῆϊ ἰο τῆς πη͵αϑὲ ρείβοη. Ὑμαῖ 1 60, 
[ΠΘΥΈΙΟσΘ, 15 ἴο 6}} ἃ βϑιρ!α οὐ {π6Ὶ ρτθοθρίβ,  ὨΙΟῆ 1 500- 
ῬΙθιηθηΐ ΜΠ ἢ οἴμοῖα οσὰ τΠ6 του] οοάς ὅ ψΏοΥα ΔρΡΡ]ΟΔΌ]6 :; 
Δα 580 1 ἄο Τὴν Ὀεϑί ἴο βῇῆαρε ἴῃ τπθιηο 5. οἱ ΤΩΥ͂ ΠΟῦδΕ- 
ὨοΙα ἴῃΐο ἴῃ6 κθῆθθθ οὐ π8ὲ τηθῃ σοπορύηϊηρ ἰδ ΜὨΏΪΟ 
Ῥᾶ5565 [τουῦρῃ [ΠΕ] Παμᾶθ, Απᾶᾷ ΟΝ οὔϑεῖνο----ἰῆ6 ἰδν5 
ἢγϑί τηθηϊΠοηβα δοῖ ἃ5. Ῥθῃδ 165, ἀδίοιτθης ἴο {ΓΔΏΒΡΥΘ ΒΒΟΥΒ 
ΟὨΪΥ ; ΜΏετΘαΘ [ῃΠ6 τογὰ] σοάδ δἰτὴ5 Ὠίρῃοῦ: ΟΥ̓ 1 ποῖ ΟἿΪΥ 
15. 16 τηδ]θίδοίου ραηϑῃθα, ας {μ6 τιρῃΐθουβ δηα 51 ΡΘΥ͂βθοῃ 
Ϊ5. τεναγαεαθ ὙὍΠῆα τϑβυ]ε 15, ἐπαξ ΠΊΔΗΥ ἃ τη, ὈδΠο]ϊηρ 
ον [ἢ6 πὲ ΡΥΟΥ ΘΥο δ θυ ἤδη της πη͵αδί, ΔΙ 6} ἢδτ- 
Ῥοιτηρ ἴῃ 15 δας βοὴβ οογείοιιβ θϑιΓε5, 15 οοηβίϑηϊ 5.1} 

1 (οβεί, 2)γ05. αἴόρ. οἵ. ῬΙαί, ϑοζογι, χνΐϊ. πρῶτον μὲν οὖν τοὺς Δράκοντος 
νόμους ἀνεῖλε κατ λ. ““ΕἸγϑί, [Βθἢ, ἢδ6 τϑρθαϊθα 411 Ὁτγαοο᾽ 5 ἰανγβ, δχοθρί 
158. σοποθῦηϊηρ Ὠογηϊοϊθ, Ῥθοϑιβα Π6 γ᾽ ψεσε ἴοο βενεγα δηᾶ [86 ρα βγη θηΐβ 
ἴοο »τθαίΐί ; ἴοῦ ἀδαίῃ ψὰβ ἀρροϊηΐθα [οσ δἰτηοβί 411 οῆδξῃςοθβ, Ἰῃδοσηποῦ ἰδαΐ 
ἰοβα ἰῃαΐὶ ψοῦα οομν]οίϊεα οὗ 1ἀ]δηθθ5 οῦα ἴο αἴθ, δῃᾶ [8ο86 {πεϊ 5βίο!β ἃ 

σΑΌΡαΡῈ ΟΥ̓ 8 ΔΡΡΙΕ ἴο 50 Εδυ ονεη 85 ν᾽] δῖηβ τπαΐ σομαιτηϊς4 ΘΟ ΠΕΡ Ὲ ΟΥ 
ταῦγαάογ "᾿ ((ἸΟΌΡΉΏ, 1. τ84). ὅεςε Απ]. (ε]. Δὴ «1. χι. 13. 

2. “ἾἼΓὮδ ὈΓΔΩΟΘὮ οὗὨ [5110 6 ὙγΏΪΟὮ ΘΟΠΟΘΓΏΒ 115, νἱΖ. τἱρίθου5 ἀθδ]ηρ οί ε θη 
τῆβ δΔηα τηϑῃ.᾿" 

5. ἘῸΓ (ἢ15 56η86 οὗ τοὺς ἐγχειροῦντας οἷ. ΤΏῸΟ. ἰν. τοι; Ζ]εἶ, ΤΨ. ν. τό. 
Α44. δεδέσθαι τοὺς ἐγχειροῦντας καὶ θανατοῦσθαι ἤν τις ἁλῷ ποιῶν (ΝΜ Εἰ5ΚΚ6), 
“ΕἼοῖ 1886 αἰϊεσιρί Ὀ6 ρυμίβμϑα ἢ ἰχαρτιβοηγαθηῦ᾽ ; “16 Ὠΐπὶ ΨΏΟ 15 σδαρῃΐ 
1ῖῃ (ῃ6 δοί Ὀ6 ρΡαΐ ἴἰο ἄθαίῃ.᾽" 

4 (ἢ, ΡΙεαῖ. Ζατυς, 754 Ἐ. 
ὅ᾽ Οτ, ““δς. τόγαὶ αν, 2.6. οἵ Ῥειϑίαβ.0 ὝἋὉἷ, μα. 1. ἴχ. τό ; Φνζοῤ. 

1. 11. 2, 3. ΟΥ̓ ῬΟΒΒΙΡΙΥ τ “τορα] " ; οὗ, ῬΙαῖ. Πἥέηος, 317 Ὁ, τὸ μὲν ὀρθὸν νόμος 
ἐστὶ βασιλικός. 

6 Ται, ““Ῥεηοῆίςβα.᾽" 
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ἴο νιτθ. Τὸ δρϑίδίῃ ἴοσὰ τπη͵αδὲ ἀθδιηρ 15 Θηρυδηθα ἴῃ 
ὨΪπ,.} 

ἼΒοΒβΘ οὗ ΤὴὉ Πουβεῃο!α (ῃς ρτοοεξεάςα) σμοπι, ἴῃ δρῖτε 
οἵ Κιηαϊν ἰτεδϊπηδηΐ, 1 ρεγοεῖνε ἴο Ὀ6 ρειβιβϑίθνγ Ῥεῖ οἡ 
ΘΥ1]-ἀοϊηρ, ἴῃ ἴῃ6 64 1 {τε 85 ἀδθρεαῖΐα οᾶβθθ. [πουγ80 16 
561-56 ϑκούθ, 1 δχοϊπάβ [ἢθ ἔοϊῃ 811 ἰῃίθσοουσβθο. Ὥστε 
Δ. Οἴ 615,3 ρ]δίη ἐπουρἢ ἰο 566, οβε δϑριγαιίίοη [15 {μὴ 
ἴτοῖὴ θαγίῃ, 8580 Θαρεὺ δῖῈ6 ἰῃεῦΥ ἴο ΡῈ τξβοκοῃεαᾶ 781 τήθῃ, 
Ὡοΐ ΟΥ̓ τρᾶϑοῃ ΟΠΪΥ οὗ 1π6 φαίη ἀδυίνα θα. ποτ 7π5ιος, Ὀυΐ 
[ΠΤΟῸΡῊ Ὀδβϑιοηαία ἄδϑῖτα ἴο ἄββεινε ΤΩΥ̓ ΡὈ͵Ά156---ἰ 6586. 1η 
[ἢ6 6Εηα 1 (τϑαΐ δα ἤξε-θοση θη. [1 τηᾶκα ἰπϑ τ ρδΙτῆνυ, 
ΔηΔ ποῖ ΜΠῺ ΓΟθ65. ον, θυϊ ἴῃ Βοποῦῦ, 85 ὑεῆϊθ {ΠΕῚῚ 
ΘΘηΓ|8 ΤΔη]1η655.5 ἘῸΓ 16. Θοοχαδίθβ, ἔἤεγαε Ῥ6 οὔμδ ροϊῃηΐ [ἢ 
ΜΏΙΟΉ τ[ἢ6 τηδὴ ψΟ [Ὠϊγϑίσ ΤῸ Πομοῦῦ αἰ δῖ το Ὠϊτὴ ΏΟ 
{ΠΙγϑίβ ΤΟΥ ρϑίῃ, 1 15, 1 {81η]ς, ἴῃ ΜΠΠ]ΏρΡΏΘ55 το [01], ἴαοα 
ἀδρθυ, δηα αὐϑίδιη ΠῸΠῚ ϑῃδιηθία] Ρ81η5----οῦ ἴῃ6 βᾶκῈ οἵ 
ΠΟΠΟΌΓ ΟὨΪΥ δηᾷ [δγ ἴδιηξ. 

Χν. -τὖοα Βυΐ πον, ϑΌΡΡοΟΒ6, ἰβοβοιηδοῆιθ, γοὰ ἤδᾶνα 
ογεδίβα 1} [ἢ6 50] οὗ βοὴβ οὔ ἃ ἀδϑίσα ἴῸὉΥ Ὑου ΜΕ ΔΓΕ ; 
ὮδΥΘ ἸΠΒΡΙΓΕα ἴῃ ὨΪπὶ ἢοΐ ἃ ΤΕ͵ ρϑβδῖνγα ᾿ηἰοσεϑί, θα ἃ ἄθερ 
ΟΟΠΟΘΘΙΏ ἴο ΠΕΡ γοι ἴο ΔΟῆϊθνα ῬΓΟΒΡΟΙΙΙΥ; Γατμευ, γοὰ μᾶνς 
οὈίαϊηΘα ἴογ Ὠΐη 4 Κπομψεᾶρε οὗ ἴῃ6 τηϑίμοαβ Ὠεεαεά ἴο ρὶνε 
[ἴῃ6 ορεζϑίϊοῃβ οἵ (ῃ6 ἢε]α βοηα πχδαβαγε οὗ βθσοαϑϑ ; γοῦ ὮδγΕ, 
ΤΔΟΥΘΟΥ͂ΘΙ, τηϑθ ὨΪΤ σΑΡΘΌΪΘ οὗ τα]τηρ ; δηά, 85 [86 ογονηϊηρ 
Ροϊηΐ οὗ 811] γοιγ εἤοσίβ, [Π15 βϑῆλα {γ 5. ῬΕΥΒΟΏ 5ΠΟΥΒ ΠΟ 655 
ἀε!ρῃϊ, ἰμδη γοῖ ταῖρῃς ἰακα γουγβοξ, ἴῃ ἰαγίηρ δ γοῦγ ἔδει ὅ 
ρατίἢ ἢ 5 ὑγοαποίβ, εδοὴ 1ῃ ἀτ16 βεδᾶβοῃ ΓΙΟΉΙΥ Παγνεβίεα,---1 ἡδεα 
ΠΔΙΑΪΥ ἀ5κ σοῃοθυηϊηρ ΒΌΓΟἢ 8 Ομδ, ΠΘΙΠΕΙ δυρῃς εἶβε 15 
Ἰαοκίηρ ἴο Πῖτη. Τὺ 15 οἶθασ ἴο τὴρ ὁ δὴ οὐξίβεο οἱ [15 δοτΐ 

1 Ται. “ΨΥ ΒΕσορυ, Ῥεμοιάϊηρ [ῃ6 75ῖ Ῥθοογηίηρ ψνεβ ΐοσ ἔμδῃ 16 πη͵αδῖ, 
ΤΉΘΏΥ͂ ΔΙ Ρ6ῖΕ οονείουβ δὲ μεαγὶ {ποιηβεῖνεβ ποδί οοῃβίαη!ν ΔΌ146 ΤΟΥ͂ αἰ βείμεποθ 
ἔσο 60] -ἀοϊῃ σ᾿ : 

2 ΤΑΙ, ““Ἴοβθβ, οὔ [86 οἰμϑῦ ἢδηάᾶ, βοτῃ 1 ἀΐϊβοονεσ ἰο ΡῈ τουβεᾶ ̓᾿ (ἴο 
Βοῃαβίυ---ποί 50] 6 ]ν Ῥδοεῖιβα ΠΟ βίν 5 [Π6 Ὀεβί ρο]]ου). 

9. ΟτΥ, ““πχθὴ οἵ [δι δηᾶ ΠΟΌΪΘ ἰγρθ᾽ ; ““{ππ6 ρϑῃι]θαθη." ΤὨΪ5 ραϑϑαρθ 
Βαρραϑίβ [6 “" βἰϊνϑν Ἰἰηϊηρ᾽ ἴο [86 οἱοπα ᾿ οἵ 5Βανεσγυ. 

4(ἕ, σοι. 71. ἰχ: 413, ὥλετο μέν μοι νόστος, ἀτὰρ κλέος ἄφθιτον ἔσται, 
τ Ραΐ ΤΩΥ ἴβϑιηβ 5081] θὲ τη ρϑυ σ᾽ 16. 866 Ἴτϑηβ. νο]. 1. Βκοίοδ, Ρ. ᾿ΧΧΧυΙ. 

δ᾽ ἀποδεικνύων, ἐ.6. ἴῃ Ῥτεβοηηρ [ἢ6 ἱῃνβηΐοσυυ οὗ ργοάποίβ ἴοσ [88 γβεασγ, ( 
Το, Ν. ϊ. τ; Φενερές, Ἰὶ. 7. 

6 ἤδη, αἱ {815 βίαρε οἵ ἴῃς ἀϊβοιββίοῃ. 
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σοι] 6 ψουίῃ δῖα ψεῖρας ἴῃ ροϊά. Βαΐ πον, 1βοποιάδοῆι, 
1 νου] ἤανα γοι ποῖ Ομ ἃ ἴορῖς βοιλενῆδί Πρ Ὠδηα]ρά 
ὈΥ ἃ ἴῃ {πΠ6 ργενίοιβ διριηχθηῖ. 

γαῖ ἴορῖς, ὑσδυ, νγἃ5 ἴῃδί  (ς δβὶςβά). 
δός. οι 5414, 1{1 τηϊβίακα ποῖ, [δῦ τὸ νγὰβ ποδί πηροτίδηϊ 

ἴο θα [6 τιρίῃμοαβ οὗ σοηαιοθηρ [Π6 ϑθνοσαὶ ὑτόσθϑθθ. οὗ 
ΠυβΔΗΘΤΙΥ ; ἔοτ, γοι δαἀαξδα, 1655 ἃ ἤδη Καονβ δ ἰΠ]ηρ5 
ἢ6 δᾶ5 ἴο ἄο δῃᾷ Ποὺ ἴο ἄο {πδηλ, 8411 [ῃ6. οαγα δῃᾷ ἀπΠρεηςσα 
ἴη [86 νοῦ] Μ11 βίδα ἈΠ 1 ΠΟ 5.6δά. 

Αἱ τΠ15 ροϊῃ 3 6 ἴοοῖκ τὴ8δ ὑρ, οὐβεγνίησ : 50 ψπαΐ γοὰ 
ΠΟῪ σΟΙ 84 Π16 ἰ5 ἴο ἰδδοῇ [πς τί 1561} οὗ Π]Ιαρα, Βοογαῖθϑ Ρ 

γε5 (1 τερ]164), [ῸΓ ΠΟΥ͂ 1 ἸοοΪκ5. 5 1Π [15 δῦ ὑΕῦῈ ΟὯΘ 
ΜΏΪΟἢ τηδάδ [6 ψ|56 δηα 5116 ρόββαϑϑου οἱ 1 γεα] ἢν, 1180 
[86 ὉπΠΒΚΙΠ6ά, ἴῃ βριῖα οὗ 811 6. ραίῃβ 6 ἰαἶκθβ5, πγαϑὶ [ἰγ8 ἴῃ 
Πα ΠΙρΡΈΠΟΒ. 

Ζεῦ. ΝΟΥ͂ 5}8]1] γοι ἤξαῖ, [6 η,5 Θοογαίθϑ, [ῃΏ 8. φθῆθγοι 5 
ἡδίατα οὗ [Π15 ΒΔ Ὼ6 αὐ. ἘῸΓΪ [5 1 ποῖ ἃ ρῥτοοῖ οἵ βογηδίῃϊηρ 
ΠΟΘ]6 ἴῃ 1, [80 Ὀξίηρ οὗ βαρτεπια Οὐ]ΠΠγ, 50. συνθεῖ ἃ οταῖ ἴο 
ΘΧΘΙΟΪΒ6, 50 ΤΟ ἴῃ ᾿οδυίγ, 50 δοσθρίαθ!]θ. δἰῖκα ἰο ροάβ δῃὰ 
θη, {Π6 τί οἵ ΒΌΒΌΘΠΟΥΥ ΓΊΔΥ ΠΙΓΓΏΘΥ [ΔΙΓΥ οἷαί ἴο 6 (8 
Θαϑιθϑί οἵ 41} [6 δτίβ ἴο ἰδαίῃ ' ΝΟΌΙΘῚ ἤδιὴδ 1} [ἢ]15, δ δὴν 
ταῖθ, ἴῃς. δρι[ῃδὲ ψὰ ρὶνε ἴο δη1ηγ8]5 σψῃ]οἢ, Ὀεῖηρ θα! α] δηά 
Ιαῖρα δῃά 56 }1], ᾶτα αἷδο ρϑηῖίθ ἰοναγάβ ἴῃς ταοα οἵ τηδῃ.ἦ 

ΑἸΙΟΝ τι ἴο δχρίδίη, ᾿βομποιηθοῆτϑ (1 ἰηξετροβεα) δ Τρ 
ἴο ἃ σριίδίη ροίπς 1 {ΠΥ [Ὁ] ον ναὶ γοῖ 5814. 1 τὑπάεοτ- 
βίδηα, δοσογάϊηρ ἴο γουγ μθοσυ, ΠΟΥ͂ ἃ Ὀ41ΠΠ[ ταδὶ Ὀ6 ἰδαρΐ. 
Τῃ οἴμοὺ ψογάϑ, 1 [Ὁ]]ον γοῦγ ἀθβουρίίοηβ θοῇ δ5 ἴο ΠΟῪ γ01] 
τηδὶςο ἢ ΚΙΠΑ͂ΪΥ ἀϊβροβεα ἰοναγαβ γουτβεὶξ; δηάᾶ ἤον,, ἀρϑίῃ, 
γοιῖ τ κα δῖτη στοῦ, σαραῦϊα οὗ τὰΐα, δῃα ὑρηρῃς. Βαΐ δἵ 
{μαι φροϊηΐ γοῦ τηδάς [ῃς βἰδίεηθηΐ (Πδΐ, ἴῃ οτάου ἴο ΔΡΡΙΥ (15 
ἀΠρεηςα ἴο {Π|4ᾳρ8 τ]ρΉγ, [ῃ6 οατοία! Ὠυϑ δηἀμηδῃ τητιδί Παστί ΠΘΓ 

1 ΟγΥ, “δαὶ ραγί οἵ [6 ἀϊδοιββϑίοη Ὡ]Οἢ 6 τϑῃ ονεσ ἢ ἃ ρῃϊ δηα αἷγν 
ξαϑὨϊοη,᾿᾿ ἴῃ τϑίδγεηοβ ἴο χϊ, 2 (αονθ, Ρ. 2.58). 

2 Ἰζεορίῃρ (86 νυ]ρ. ογᾶθυ οὗ 858 3-9, ΏΙΟἢ ΤΔΩΥ οοπηπιθηίαίουβ ψννοι]ά 
ΤΕΘΙΤΔΉΡΘ, ἴῃ νΘΓΙΟΙ 5 γγαγ5. 9686 Βγβὶξ. σα ζοχ.; 1λῆοῖα, οῥ. εἶζ. Ὁ. ΤΙ Ιὴ ἴ0]]. 

8 Οὐ, ““Τλδβίβῃ, ἴββη, δῃᾷ ψ δὶ 1 τεοοπηΐ ἴο γοῖ δἱ οὔοα {π6 Ἰονίῃρ- 
Ἰϊηἄηθ55 οὗ (815 τί, ἰο πηδῇ (16 {πη ἅ]16ϑῖ,᾿Ὁ 566 Ὀείΐον, οἢ. χυ ]., ΧΙΧ. 

4 ΘΟΏΘΩΚΙ τορσεγᾶβ [815 βϑϑῃηΐθηοθ 85. δὴ [ἰηἰθγροϊδιίίΐἼοη. ἘΕῸΓ [88 βριμοὶ 
γενναῖος ΔρΡ!ϊδα ἰο [6 ἄορ 5βε6 υγοῤ. 1. ἵν. 15, 21 ; ἤὔωρέζη,, ἵν. 7. 

5 ᾿Αλλὰ... 8566 Ῥεΐον, 8 το, ἀλλὰ μήν. . 
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Ἰδαῦὴ ψηδὶ ἀύα ἴῃς ἀιπἤεγεηὶ ]ηρδ ἢ6.᾽85 ἴο ἄἀο, δῃηᾷ ποῖΐ δοπμεα 
τὐὐαΐ [Ὠ]ηρ5 6 ἢδ5 ἴο Ὧο, θυΐ ἀοῖν δηᾶ τυΐεηι ἴο ἄο [61]. 
ΤΉΘ656 ατα [ῃς6 ἰορίοβ ψὨΙοῆ, [ἢ ΤΥ ΟρΙπΐοη, ἢᾶγνα Εἰ Ποτίο θθθη 
βο ῃδὶ ΠΡΏΓΠΥ Ὠδηα]οα ἴῃ 186 δυραμθης Τϑὲ τὴ τηλκε 
ΓΑΥ πιεϑηϊηρ ΟἸδαγαυ ὈΥ 8η ἰηδίαποα : [( ἰ5 ἃ5 1 γοῖ ΕΓ ἴο ἐ6]]} 
τὴ6 ἰῃαῖ, ἴῃ οΥΕΥ ἴο Ὀ6 Δ 16 ἴο ἕακε ἀοψνῃ ἃ βρθεοῦ ἴῃ συ ηρ,2 
ΟΥ ἴο ΓρΟδᾶ δ τι 6 σδἰδίοιηθηΐ, ἃ δ τπϑί τον 15 ᾿Ἰοίςοτϑ. 

Οἱ οουτ86, 1 ποῖ βίοῃς ἀβαΐ, 1 τησδί πᾶνε ραιποιθά (ῃδὲ ἴὺσ ἃ 
σοτίδίη οὈ]εοῖ κΚηονεᾶρα οἵ Ἰεἰίειβ γγὰβ ἱτηροτίδηϊ ἴο τὴ6, Ραΐ 
τὴς Ῥᾶῖ6 τϑοορηϊ!οη οὗ (ῃ6 ἐδοΐ, 1 ἔβαν, σοῦ αὶ ἢοΐ ΘηΔΌ]Θ τὴ6 
ἴῃ ΔΏΥ ἀδαροῦ 56η58 ἴο πὸ ὨΔῪ ἰείίειβ. 80, ἴοο, δὶ ρύεβθῃς 1 
δὰ ΘΑΒΙΥ ρειθυδαθα τμαΐ 1 1 δὴ ἴο ἀϊγεοῖ ΤΥ οαῦο ἀυρῃΐ ἴῃ 
ἈΠΙῺΡ 1 τηυδὲ ἤᾶγα ἃ Κηον]θαᾶρε οὗ [ηὴ6 δυΐ οὐ Π|ὰρο. Βαΐ 
[ῃ6 Ῥάᾶτα τεοοροη οὗ [6 ἕαςΐ ἄοθϑ ποῖ οὔς ΜΠ ρῥγονθ τὴς 
ΜΠ ἰῃς Καονίξᾶρα μὸν 1 οὐρχΐ το {Π1|. Απᾶ 1{1 τοϑοϊνϑά 
ψΠουὲ δἄο ἴο 5εῖ δροιΐ [ῃ6 ψουῖς οὐ {ΠΠπ0ρ0,| 1 ἱτηδρίπο, 1 
Βῃουϊα ΒΟΟῺ τοϑα ὉΪ6. γΟΌΓ ὈΠγϑιοίδη ροΐηρ ΟἹ 15 Του 45 δηά 
γΙΒΠρ᾽ ἢ15 ρϑίθηΐβ ψ]ουΐ Κηον]ηρ ψῆδὶ ἴο ΡΥ θυ 6 οὐ ψηδῖ 
ἴο ἄο ἴο 6856 [611 5 θυιηρθ. ΤῸ 58γ0186 τὴη86 ΠΌμ {Π6 {{π ρτε- 
ἀϊοαιηθηΐ, ρίθαβα θοῇ π6 [ἢ6 δοίτι8] ψουΐξ Δπα ργόσθβ565 οὗ 
{Π]|ῶρ6, 

Ζο. Βαϊ {π|ϊγ,35 Βοογαίθϑ, 11 ἰ5 ποῖ ψιἢ ἐΠΠ|ᾶρα 85. ἢ τε 
ΟἾΠΕΙ ατίβ, ἤθε [6 ἸΘΑΓΉΘΙ τῆσδ 6. ψΜῈ]}- ΠΙΡῊ οὐ 64 ὁ 
Ρομθδίῃ ἃ Ἰοαα οὗ οἴπαν Ρείοτθ ἢϊβ. ριθηΐςθ- πδηα σα {π1Ὶ 
οὐδ ψουκ οἵ ψουίῃ ϑβυίβοϊθηϊ τηθυοὶν ἰο βαρροτί δια. ΤΕΣ 
αὶ οἵ Ὠυβραηαγυ, 1 88ν, 15 ποῖ 80 1] ἴο ᾿θδῖῃ δηά οἵοβϑ- 
ϑΙδηβά ; Ραΐ ΟΥ̓ ψαίοδιηρ ἰΔρΟΌΓΕΙ5. ἴῃ 6 ΠεΙᾺ, ΌῪ 1ἰβίβηϊηρ 
ἴο ἡ μαΐ [Π6Ὺ 580, γοῖ 01} Πᾶνα βίγαι! β αν Κηοσ]εάρα σπου Ρἢ 
ἴο ἰδοῦ δηοίμευ, σμου!α [ῃ6 δυμηουγ ίακα γοι. 1 ἱππαρίῃθ, 
Θοογεῖαβ (Ὠ6 δά άἀβά), [δὲ γοιῖι γουτβο!, ΔΙ 6: 4α1ϊ6 ἀποΟη Βοῖοι 5 
οὔ [ῃ6 βοΐ, δἰτεδᾶν Κῆον ἃ ναϑί διαουηΐ δρουί [Ὧ6 συ ρήεοῖ, ὙΤΏΕῈ 
ἴαοί 15, οἴει οταϑιηθη ([Π6 ταοβ, 1 τηθδῃ, ἴῃ βθηθγα] οὗ διι 55) 
86 Θδοὴ δηά 8]] ἀϊβροβεά ἴο κεερ ἴδε πηοϑῦ ἱτηροτίδης [δϑίυγεβ 

1 566 δΡουθ, 8 τ, ἢ. 263. 2 Οσ, “" βοῃῃδίβίηρ ἔγογῃ αοίδεοῃ, "Ὁ 
8. 5'8α δῆονε, ᾿Αλλὰ... 85. ““Ν,ΩΥ, ἰξ γοῦ Ψ1] Ῥαὶ ᾿ἰβδίδβη, ϑοογαῖθϑ, ἢ 

Βαβδηαγυ 1ἴ ἴα ποῖ 85 1 [.6 οἴμοΥ ατίβ.᾿ 
4 κατατριβῆναι, ““ΟΥΝ Οὐἱ,᾿ 5686 ζει. 1Π1, ἰν. τ; ΙΝ, υἱῖ. καὶ (αθονε, 

ῬΡ. 88, 177), «41. ““Ὀογεά ἰο ἀδϑίῃ. 
5 ΟΥ ““Ῥείοσγβ [88 ργοάποίβ οἵ 15 ρΡαρ!Παρα ἀγα ψοσί ἢ ἷ5 Κααρ.᾿ 
θ Οὗ, ““οΥΠΠΠσΆ] δηά ογαοία].᾽" 
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οὗ {πεῖν βθυθύδὶ αὐτί σοῃμοραϊθά ; σία ἈαΒαματν [Ὁ 15 αἰ Θγθηΐ. 
Ηδετα {π6 ἤδη ΠΟ ἢδ5 τηοϑβί 51.1}} ἴῃ ρ]δηίηρ Μ}11 ἰαῖκα ηχοβῖ 
ΡΙβαδαστδ ἴῃ Ὀεϊηρ ψϑίοηεα ὈΥ οἴμεῖβ; δηᾶ 50 ἴοο (ῃ6 τηοβί 
511Π| ϑόονοῖ. Αδὶς ΔΩΥ ΟΠΘΘΊ ΠΟ γοὰ ΤΔΥ ομοοβε ἃρουΐ 
ΤΟ 55 [8 ὈΘΘΌΓΠΙΠΥ σπγουρῃΐ, απὰ ποῖ οἠς ἰδαΐασε ἢ [Π6 
ΜΓ ΏΟ]6 ρεγίοστηδησθ ΜΨ1}} (η6 ἀοεῖ οὗ 1 566Κ ἴο Κβθρ οοποβαὶβά. 
Τὸ β8ιοῃ Πεῖρῃΐ οὗ ποῦίθηθϑα (ἢ8. δαᾶθά), δοογαίθββ, ἄοεβ μ5- 
ῬΔΠΙΥ ΔΡΡεδΥ, {Κα βϑοτλα δι τϊβίγεϑϑ, ἰο ΘΟ ΌΤΙ {Π6 508] δηά 
ἀἸδροβιίοη οὗ ἴῇοβα σοποργηβα σι] 1{. 

ΤΠῈ ριοφ  ἴο {Π6 5ρθεοῦ ἰ5 θαι! αἱ δὴν ταῖς (1 
ΔΏΒ ΕΓ α), θαΐ Ὠαγάϊγ οδ]ομ!αίθα ἴο αἰνετ ἴῃ 6 ἤθαγου ΠΠΌΓΩ 
[Π6 ρσϑυΐοιιβ ΄ιθϑίίοθ, Α [Π]ὴρ 580 ΘΔ5Υ ἴο ΡῈ ἰβαγηΐ, γοι 
58. Ὁ {ῃδῃ, τ 50, ἄο γοι Ὀς 4}} [ῃς. τϑαάϊου ον [μαΐ τβαβοῃ ἴο 
ΘΧΡΪΔΙη 115 ἀείβ:]5 ἴο 6. Νὼο β5ῃδιηθ οἡ γοῖι ῆο ἰξδοῇ, ἴο 
ἰβϑοὴ [ἢ 656 Θ 570 τηϑδίζοιβ ; ας ἴου τὴς ἴο ἰδοὶς [ῃ8. Κηον]θᾶρε οὗ 
[Π6η}, δηα τηοϑὲ οὗ 81] 1 ὨΙΡΏΪΥ 561] ἴο [6 ἸΘδΓΉΘΥ, ὕΟΥΒ6 
[Πδῃ 5ῆδιιθ, ἃ 5οδηαδὶ. 

Χγι.--ἰοᾷ. ἘΠτσΕ (θη, ϑροοιαίθθ, 1 5} ἴο ἀδιηοηδίταί ἴο 
γοι [δὶ ψἢδΐ 15 οδ]]βα 3 “1Π6 ἰπτοδίθ νδυιθῖν ἴῃ Παβθαηατν "ὃ 
ΡΓΘϑθηΐβ ἢ0 ἀπο γ. 1 56 ἃ ρῆτγαβε οἵ ἴῇοβε ψῆο, Ὑμδίθυου 
[Ὡς ποεῖν πὰ πΒΙΟΙ ΤΠΕῪ ἰτεαῖ τῆς αὐτὶ ἴῃ [μθοτγ,’ πᾶνε θα 
ἴῃς [αἰηΐαβί ργδοίιοαὶ Ἔχρεθηος οἵ ἘΠῚ αρΘ. νῆας [Π6Υ ἀϑϑοσί. 
15, ἰῃδι “6 γο σου] τίρδν 11] {π6 501] ταδί ἢσγϑὲ Ὀ6 τηδβ 
δΔοφαδιηϊεα στ [ῃ6 παίατα οἵ ἴῃς φαγῇ. 

ΑΠΑ͂ [ΠΕΥ 816 50ΓΕΙΥ τὶρῃϊ ἴῃ [Π6ῚῚ αβϑουίοη (1 ταρ]]6άλ) ; 
ἴου ἢ6 νῇο ἄοφϑβ ποῖ Κποὸν ἡ μδΐ (ῃ6 501] 15 σαρϑ]ε οἵ Ὀξαπηρ, 
σδ ὨδΙαῖν Κηον, 1 ἴβῃου, μα 6 ἢδ5 ἴο ρίδηξ οὐ ῇαΐ ἴο 
ΒΟΥ͂Κ. 

Βυΐ ἢθ 85 ΟἿΪΥ ἴο ἰοοῖς αἱ ἢἰβδ πειρῃουτβ ἰαημα (ἢς 
ΔΏΒ ΕΓ α), δῇ ἢἷ8 οἵορθ δῃά ίτεεβθ, ἰῇ οὐάυ. ἴο ἰθβασὴ ψῆδί 
[Π6 5011 οδὴ Ῥθδῖ δῃᾷ ψῆδί ᾿ἴ οσαπποῖ. ὃ ΑΠεΥ ψὨΙΟὮ αἰβοονεῖυ, 

1 ΟΥ, “ὙἼΠΕ ρῥτεῖαᾶα ἰο {μ6 ρίθοα. 
2. οὐ ΤὯΘΥ ἰθγπλ  ; ἴῃ γϑίθγθησθ ἴο [6 δαίπμοῦ οὗ βοῃλθ γθαίϊδ6, 
8. Οὐ, ““ἴὰς. τἱ δα] ηρ βυθ ον οὐ {Π|ὰρθ.᾿Ὁ 5ε6 Ῥείονγ, χυὶ]. 7; 2727. 

11. 1. τὸ (αονβ, Ρ. 55); Ρίαῖ, ϑγηῶῷ. 182 Β; Φάϊζίῶὄ. 53 Ἐ. 
4 ΤΏξοΟΡὮἢγ. 226 (ατί5. Ἰὶ. 4, 12, ταθης]οη5 1ῳΘοΟρἤϑηθβ δηηοηρδί οἴου ΨΙΙΘΥΒ 

ΟἹ ΘΡΤΙΟΪΓαγ6. Ῥγθοθαϊηρ᾽ ΒΙΤΉΒΕΙ1. 
ὅ. Ἡοϊ]άξῃ οἴ, Νίγρ. Θεό. ἱ. 53; ἵν. τος. Δοοογαϊηρ' ἴο [86 σοτημῃιθηΐδίοῦ 

Θεγνίαβ, [πΠ6 ροεὶ ἄγενν Ιϑυρ ον ἀροὴ ΧἝΠΟΡΠΟη᾽ 5 ἰγθαίῖθθ. 5686 [ηϊγοά, Ὀ. ΧΙΙΧ. 
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11 15 1] σοσῖς Πρ ηρ' ἀραίηϑὶ ἤθανθη. (ἰδυίδίη]ν ποῖ Ὀγ ἀϊηΐϊ οὗ 
ΒΟ ηρ Δη4 ροἷδηϊηρ ῃαΐ ἢ ᾿ππη56 1 ἀδϑίγοα ΜΠ] μα θεῖ {6 
Ὠδ6α5. οὗ 116 τηοσθ ΠΥ τῇδη ΟΥ̓ οἱδηθηρ δηα βονίηρ τ μδΐ 
[86 ϑαυγἢ Πευβεὶ το]οῖοαϑ ἴο ὈθδῚ δῃηα Ὡουτβἢ οὐ ΠΕ Ὀοβοιη. 
ΟΥ 18. δ5 ΜΘ} τηδὺ Ὀ6 [6 οδᾶ86, [ῃτοΌῸρΡἢ (6 14]Θη655 οἵ ἴῃοβ6 
ΏΟ ΟΟΟΌΡΥ ἴἴ, [86 ἰδῃᾶ ἰἴ56 1 οσδηηοὶ αἰβρίαΥ 115 Ὠδῦνα 
[Δου]γ,} 1 15 οἴδῃ ροββίθϊα ἰο ἄδην ἃ ἰσαθῦ ποίίοῃ ἔγοῖὴ βοῖπα 

ὩΘΙΡΗουτίηρ αἰδίτιος ἰμᾶπ ανοὺ γοὰ Μ1] ἰεάγῃ δροῦΐ ἰἰ ἔτοσαῃ 
ΥΟῸΓ ΠΘΙΡΏΡΟΙΤ 5. 1105.2 Ναγ, Ἔνεὴ [πουρἢ [ῃ6 δαγίῃ 116 ψαβδίθ 
Δα ὈΔΙΥΘΏ, 1 ΤΩΔΥ 511 ἀθοϊατα 115 ὨδίΌΓΘ ; 5ῆο8β. ἃ 501] ρῖο- 
ἀποῦνα οὗ Ὀθδπι 8] ψ]]ἃ ἔγταϊ5 οδῃ ΌΥ οαγεῖα] ἰεμαϊηρ Ὀ6 τάς. 
ἴο γιεια ἔτα5 οὗ [ῃ6 ουΠἰναιεα [πα ἃ5. θαι]. Απά οἡ 
[Π15 ψγίβα, ἢ8 γῆο δᾶ5 τῆ6 Ραγεϑὲ Κπομίθαρε 8 οὗ [ῃ6. δύΐ οὗ 
{Π|ρθ σδῃ 5.1} ἀἰδοθύῃ {πῸ πδίαγα οὗ [ῃ6 501]. 

ΤΠΔηΚ γοαῦ (1 5414), ᾿ϑοΒβοιηθοῆι5, ΤΥ σουταρα ὩΘΘ 5. 20 
ΓαΥυίΠΕΥ ἰδηηϊηρ ΠΡΟῚ παῖ βοοσθ. 1 8ηὴ1 ΡοΪά δῃοιρἢ ΠΟΥ͂ ἴο 
Ῥεῖίανα τμὰὲ πὸ οὔβ ποϑά δὐρϑβίδίῃ ποτα δριου]αγα τοτὴ ἔδδυ 
ἢ ψ1}} ποῖ τεοορηῖϊθα {Π6 παίυτε οὗ (6 501. Ἰηάδεά, 1 ΠΟΝ 
ΓΘΟ411 ἴο τιϊηα ἃ ἔδοΐ σοῃοθγηϊηρ βϑῃρθιηθη, ΟΝ δ5. [6 Ὺ ὈΪΥῪ 
[ΠΕ] ὈΌΒΙη655 οὐ [86 8685, ποῖ οὐδ ]πηρ [ΔΖ] ν ΔΙ ΟΏρΡ, ΠΟΥ 
ὈΓΙΠΡΊΗΡ᾽ ἴο, Ὁ ῥγόβρθοῖβ 5ακε, θὰ ἴῃ 86 δοῖ οἱ βουδαϊηρ 
Ρααβ ἰῃς ἤνιηρ' ἰαττηβίθδάβ, [656 Ὀγᾶνα τϑυῖηθῖθ ἤᾶνα ΟὨΪΥ ἴο 
56 ΘΥ65 ΠΡΟῺ [δ6 ΟΙῸΡ5 οὐ ἰδηά, δηα ἴῇεν Μ1] θοΟΙαΪγ ργομοῦθησα 
ΟΡΙηΪοη Οἡ ἐς Ὡδίαγα οὗ [86 501} 1156], ψϑίθου ροοά οΥ Ῥαά: 
[815 ἴμεν ὈΪδαῖαα δηᾶ ἐπδΐ ΤΠ6Υ ῥρταῖθο, Αμπά {Π656 Οριῃ]Οἢ 5 ἴου 
[88 πιοϑί ρατΐ σοϊποίάθ, 1 ποίϊσα, σι (ἢ6 νεγάϊος οὗ πε 
51Κ11Π1] ἔΔΥΠΊΕΙ ἃ5 ἴο 48} οὗἉ 501].5 ἡ ἐν 

Ζ“δοᾷ. Αἴ νῇδι ροϊηΐ 5841} 1 Ῥερίῃ ῇθβῃ, ϑοοσζδαίθβ, ἴο ΥΘΥΥΘ 
νου ταοο]]θοίίοη ὁ οὗ τῃ6 «τὲ οὗ ΒαβΡαΠαΓΥ ἢ δίπος ἴο Ἔχρ]δίῃ 
ἴο γοῖ [6 ρίοοββϑεβ εηρὶουεα ἴῃ ΒΒ ΔΠΟΥΥ τηδδηβ [Π6 
βίδίθυηθηΐ οὗ 4( δυηάτγεά ἀξία! 5 ψὩ]οἢ γοῦ ΚΠΟΝ γουγβοὶῖ ΠῚ] 
γ76}} δἰγτεδάᾶν. 

1 ΟΥ, ““οδῃηοί ῥσονυα [5 πϑίσγαὶ αριτὰ46,᾿ 
2 Οὐ, ““ἔἴομι 8 ποίσῃ ρουτσίηρ τιουίβ]." 
5. ΟΥὉΔ, “ὁ τῆϑγθ δαρίτίο ἴῃ τῃ6 τί οὗ μυαβραπάγγυ. 
4 Οὐ, “(88 Ἡγίῃρ σοδϑιαηά, 6145 δπά [δυιιγατγάϑ.᾽" 
ὅ Ταῖ. “«Απά ἱπάεβα ἰῃς ορίπίοηβ (Π6Υ Ῥτοπούμῃοα δρουῦΐϊ “8 ροοά 5011 

τλοϑίν (αν ἢ [88 νεγάϊοϊ οὗ [η6 Ἔχρογί [ϑυσμσσ. " 
6 Οὐ, ““Ῥερίῃ σγϑοβ]ηρ ἰο γουτ ταὶ," 566 ΡῬΙαΐῖ, 2Ζδφιο, ἴον τῇς ἀοοίτί πα 

οἵ ἀπμαρρρηέες ὮΘΥΘ ΌΡΑΓΘΏΓΥ τοίεγγά ἴο. 
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δός, ΤῊς χοῦ ἰδτηρ 1 5ῃου ἃ Κκ6 ἴο ἰδατη, ᾿ϑοποιηθοῇιι5, 
1 {Π1ΠΚ, 1 ΟἿΪΥ 85 ἃ ροϊῃηΐ θεβίηρ ἃ ΡὨΠ]ΟΒΟΡΠΘΙ, 15 1Π15 : ΠΟν 
ἴο Ῥτοσθθα δῃᾶ ἤοῦ ἴο ψουῦΐ (ῃξ 501], (14 1 ἀφϑῖσθ ἴο δχίσγαοξ 
[Π6 Ἰαζραοϑῖ οὐῸρ5 οἵ ψῆξδϊ δῃηά Ὀδιίεγ. 

Ζρο. (ἀοοά, ἴῃξη ! γοι ἃῖαὰ αὐγαῖα (παι [Δ] ]οὸν ταδί ΡῈ 
Ῥτοίζθη ὉΡ ἴἢ τε 655 1 [ῸΓ βού ἢ 

θα, 65, 1 τὰ ἅν ᾶτα οἵ ἰῃδί. 
“εὖ. ΥΩ] τς, ϑαρροβίηρ γα Ῥερίηῃ ἴο ρῥἱουρῃ οὐἵ ἰδηά 

ἴὴ ΜΙηΐοΥ 
δός. Τὸ νου πο ἄου. ὙΠεῖθ σοῦ 6 ἴοο τπΠοἢ 

ταπα, 
Ζεῦ, ὙΥΕΙΙ [6 ἢ, ναὶ μου] γοῦ 58 Υ ἴο ΘΌΠΠΠΊΘΥ ἢ 
δος, ΓΒ 501] Ψ11] Ὀ6 ἴοο δΒαγὰ 1ἢ ϑ τ ΊΕΥ ἴοΥ ἃ ΡΙουρἢ δηά 

ἃ. ῬΔ1Γ οὗ ΟΧΘῺ ἴο Ὀτγδαῖΐς ὉΡ. 
Ζοεζ. Τ Ἰοοῖζα 85 1 ϑρυιηρ- 16 γΕῖα [ηὴ6 βθβϑο ἴο ὈΕρΊη 

[Π15 ψοῦκ, τ Ρ ὙΥ̓,αΐ ἄο γοῖ 58} 
δος. 1 58}.0, ΟἿΘ ΤΔΥῪ Θχρεοί {ῃ6 501] Ὀτόκθη ὉΡ δἱ {πὲ 

ΘΘΆ 500 Οὗ [ῃ6 γεδγ ἴο σσι 16 2 θεϑῦ, 
Ζεοἄ. 65, ελᾷ στυαβ5θ5 5 [υγηθα ονοῦ δἱ [δῖ ββαάβοῃ, ϑοογδίθϑ, 

56 Υ 6 ἴο ΘΌΡΡΙΥ [ἢ68 501] Αἰγτεδᾶν σι τλδῆυχα; ΜΜΏ116 ἃ5 ἴΠοΥ ἤδνα 
ποί 5ῃη64 {ΠΕ}. 5εεα 85 γεῖ, ἔπε οδῃηοί νερείαίθ,, 1 τὰ 50Ρ- 
Ροϑίηρ [πδὺ γοῖϊ τεοορηϊ58 ἃ [ασίπεῖ ἔθοῖ ; ἴο ἔοστα ροοά ἰΔηᾷ, 
ἂ ἰαἰον ταδὶ θ6. οἰθδὴ δῃᾶ οἰθαῦ οἵ ππαεγρτοσνίῃ δηά πεϑαάϑ, 
ΔῊ Ὀακεά δ5 τιιοῇ 85 ροϑϑι]6 ὈΥ ἜἘχροβϑατα ἰο πε 5αη.5 

δος. 65, ἴῃδΐ 15 α118 ἃ ὈΓΙΌΡΕΙ βίαϊα οἵ τῆϊηρθ, 1 5ῃου]ά 
[ΓΔ ΡΊΏ6. 

“εὖ. ΔΑπα ἴο ὑτχγηρ δρουξ {15 ῬΤΌΡΘῚ βίαια οὐ ἰῃῖηρ5, ἄο 
γοῖ! πιϑἰπίδιη ἰμεῖα οδη Ὀδ. ΔΗΥ Οἰδοσ Ὀείζου βγϑίδη (8 
[δ οἵ ἰυγηϊηρ [Π6 5011: ΟΥ̓ ἃ8 ὨΊΔΩΥ͂ ἘΠΠΠ65. 85. ΡΟΒ51016 ἴῃ 
ΒΌΓΙΩΠΊΘΥ ὃ 

θα, ΟἿ [68 ΘΟΠΊΥΔΤΙΥ, 1 ΚΠΟΥ͂ ΡΓΕΟΙΒΕΙΥ τῆδὶ [ΟΥ̓ ΕἸ ΘΓ ΟὈ]δοί, 

1 ΟΥ̓́, “"ΡΙουρῃθά ἀρ." ΟἿ, ΤΏΘορἢ τ. Ζ 7191. }ῖ. 'ϊ. τ. 6; Τίοῃ. δ]. «1. 
Χ. 17. 

2 χεῖσθαι-: ἰαχαγὲ, αἱδεοίυξ, ἰοὸ Ἠ6 τιοϑβί ἔτ 16, ἰο βοδίζευ τϑϑαάϊϊν. 

5. ἐἐ ΟΡΡαρα,᾿ ΕΙΠΕ ρύαθθ ΟΥ̓ ΟΥΠΟΙ ὈΙδηΐίβ, ““ρυύδϑ5, ““οἱονεγ," εἴς, 
ΤΔΘΟΡὮγ. «{19.. δῖ, ἴ,.3. τ, Ἡοϊάδῃ, “"βύθθῃ οὔόρϑβ.᾽" 

4 ΤᾺι, ““δηά ποῖ 85 γεῖ Βαᾶνα βῃβᾶ {ῃεὶγ βεβά 50 δ5 ἴο βρσϊῃρ' ἰῃίο 846. 
5. Οὐ, ““φαϊίοι." 
6 Ἡοϊάθῃ οἵ. ίγρ. Οεοῦρ. ἱ. ὅπ, εοχεαΐξ, Ἰῖ. 56ο, ἐχοοφιθγζε. 80. ἸΛΊΟΥ. 

ψ]. οὔ2. 
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ΜΘΙΠΕΥ ἰο Ὀτηρ [ῃ6 ψερᾶβ δηα αὐϊζοῦ ρταθ5 ἴο [6 βυγίδος δηά 
ἴο ΠΟΙ ΤΠ 6 πὰ ὈΥ͂ ΘΟοΙΌΒΙηρ Ὠδδῖ, ΟΥ̓ ἴο ἜΧροβα [6 δδυίῃ 1561 
ἴο [ἴῃς 51η᾿5. Ὀδκίηρ ταγϑ, ἴπθγα σα Ὀ6 ποιϊῃίηρ Ὀείΐεσ τη ἴο 
ΡΙουΡ [ῃ6 501 ὉΡ ΜΙ ἃ Ρρδὶγ οἵ ὄχθῃ ἀυτηρ τηϊά- αν ἴῃ 
ΤΩ ἀβα τη 60. : ᾿ 

“εὖ. Απά 1 ἃ ρδὴρ οἵ τπδῃ 8εῖΐ ἴο, ἴο Ὀγθαῖκ δηα τηδΐςα [15 
[α! ον τ τῃς τηδίίοοϊκ, 1 15 ὑταηβραγθηΐ {μαι (Π6ῚΓ ῬΘΙΏ655 15 
ἴο 5δραίαίβ ἴῆ6 αιυοῃ οταβθ το [ῃ6 501] δηά ἰζβαερ {μεῖὴ 
Ρατίεα ἢ 

δος, Γπ51 50 1----ἰο [ἤτον [Π6 ααϊοἢ ρτα85 ἀἄόψῃ ἴο ΜΙ ΓΏΘΙ ΟἹ 
[88 βυτίασθ, δῃᾶ ἴο ἔπσῃ {86 501] ἅρ, 580 [δαὲ ἰῃς ογαᾶθ βαυίῃ 
ΙΏΔΥ Ὦδγνε 115 ΓΤ οὗ Ῥαϊκίηρ,. 

ΧΥΊΙ.----ὅοι 8566, ϑοοίϑίθβ. (Ὠ6 δ], σοῃθηυϊηρ ἴῃς ςοη- 
γΘΥβδ 10), γα ΠΟΪά [ἢ βᾶῖηδ ορίηΐοῃ, θοίἢ οὗὨ ιι5, σοῃμορσηΐϊηρ 
(αἸ]ον. 

ὙΝὮγ, 80 ἰΐ βεϑῃιβ (1 5814)----ἰῃς. βδῖηθ ορίηΐοῃ. 
Ζεεἦ. Βυΐ ψ ρθη 1Ὁ σομηθ5 ἴο βονίηρ, δὶ 15. γοῦ ΟΡΙηΐοη ἢ 

(δῇ γοιῖ βιροοοί ἃ Ὀείζεσ {{π|6 ἔου βϑοσίηρ ἰδ (μα ΜὨΙοἢ (6 
Ιοῃρ Ἔχρεύιθῆσα οὗ ἰΌΓΘΥ ΘΟ ΠΘΙΥΔΈ ΘΒ, ΠΟΙ ΙΠΘαΔ ΜΠ [Πδῖ 
οἵ ᾿γθῃ ὩΟΥ͂ ᾿ἰν]ηρ,, ΤΟΟΟΡΉΪ565 δἃ5 (6 Ῥεϑί ὃ 566, 50 ΒΟΟἢ ἃ 8 
δας. {πη6 ἢδ5 σΟΙη6, [Π6 ἔδοθϑ οὗ 411 ἤδη δνουυ γῇ γα [ΌΓΩ 
ΜΠ 84. ψ]ϑῖ 1] ραΖα ἰοναι5 ὨΙΡ ἤδανθη. ““ΝΏΘΩ ψ}1}}} (οὐ 
ΤηοΙϑίθῃ τἢ6 δύῃ," [Π6Ὺ ἀ5κ, ““δῃηάᾶ 50}  τηθη ἴο 5007 ΠΕΙΓ 
5664} 

85, ᾿ἰβοβμοιηδοῆτβ (1 δ ΓΘ), [ῸΓ 811 τηϑηκιπα τητϑί 
ΓΘΟΟΡΏΪΒ56 [ῃ6 ρῥτεοερί : 2 βοῦν ἢοΐ ΟὨ ΟἿΥ͂ 5011 (1 1 σδῃ Ὀ6 
αὐοϊ 64), Ὀεϊηρ ἰδαρῃΐ τψιβάοτῃ ἀουθί]655 ὈΥ [ῃ6 ἤθανΥ ἸΟ5565 
[Ώ6Υ πγπϑί βίσαιροῖα ἢ ΠΟ 5οὸΐ Ὀείοτε (ἀοά᾽β ὈΙΔάϊηρ. 

“δε. Τῇ β5θθῃβ, ἴῆξη, γοιι δῃᾷ 1 δῃά 811] τηδηϊκιηα Πο]ά ομθ 
ΟΡΙΏΙΟΏ ΟἿ ἰΐ 656 τηδίζουϑ ἢ 

͵δόα, ΝΥ, γα; ὕογα (οα ΒΙΠ561 15 [εδοῆθυ, βΌ ἢ δοοσοχά 
15 δρί ἴο [οϊϊον ; ἴῸΥ ἰῃϑίδησθ, 411 ἸΏθη δῖα δρυβϑοά, 10 15. Ὀε ου 
ἴο γγεαῦ [ΠΙΟΪΚ οἱοίῃ 65 5 ἴῃ σ]ηΐου, 1Γ 50. θῈ {Π6γΥ εδῃ. Υγε ΠΙρῃΐ 
ἤτοβ Ὁ. ρξηθίαὶ οομβεηΐ, ργονι θα γα ἤᾶγα Ἰορβ ἴο Ρύτη. 

τ 566. Ὁγ. ΗοΙἄθη᾽ 5 ἰῃογοϑίίηρ ποία δὲ (815 ροϊπί : “" Δοοοτγάϊηρ ἰο ΨΊΓΡΊ 
(σοῦ. ἴ. 215), βρυίηρ' ἰῖ5 [ῃ6 {ἰπ|6,᾿ εἴς, 

2 Οὐ, “ἴἴ 15 ἃ πηδχίτη Π6]4 οὗ 411 τθη,᾽᾿ 
8. ΟΥ, ““8 (Ὠ]ϊοῖς οἱοαῖς.᾿ 8.686 ἘΪοΏ, 5.ν. ΘαζζἬἝέρηε {- ἱμάτιον). 
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Ὑεὶ δ5 τϑραγάβ (15 ὙΘΙῪ Ρετοα οὗ βεεά πη6 (ῃ6 τηδάς 
ΔΏΒΥΕΙ), ϑοογαίεβ, ψὰ ἢπᾶ δ οὔσοα ἴῃε σιάεοιὶ ἀϊῆεγεηος οὗ 
ΟΡΙΠΙΟΩ ὈΡΟῚ οὔθ ροϊηΐ: ἂἃβ ἴο ΜΏΙΟὮ 15 Ῥείζου, [86 βδυν, οΥ 
[ες Ἰαἴδι,ἱ οὐ της τά 4]6 βοσίηρ ἢ 

δός. [πιδὲ 50, ἔοσ πειίῃοῦ ἄοεβ αοα ρυ4δ (ἢ6 γεαῦ ἴῃ ΟἿΘ 
5εῖ [ϑῃϊοη, Ὀπΐ ὙΤΘρΊ ΠΥ, ΠΟῪ 501ΠΠΏΡ' 1 ἴο ΘαΥῪ βοσηρ Ὀαϑῖ, 
Δα ΠΟῪ ἴο τ14α]6, δηα ἀρϑῖῃ ἴο Ἰδίθυ. 

Ζεἦ. Βυΐ ψῆδῖ, ϑοοζδίεβ, 15 γο 7 ΟΡΙ ΠΟ ἢ ὙνοΎα 1 Ῥε ΤΕΥ 
ἴου ἃ τηδῃ ἴο οῇοοβε δῃᾶ {πῆ ἴο 5οἷβ δοσοιηΐ ἃ 51Π9]6 ΒΟ ]ηΡ 
βθϑβοη, 6 1 τπχποῇ ἢ6 ἢα5 ἴο 5007 ΟΥ Ὀ6 1 {169 οὐ ψου]ά γουῦ 
Ὦανα δίῃ Ὀερίῃ ἢϊ5 δοσιὴρ ΙΓ τῆς δδυ]οϑὺ δεᾶβοῃ, Δη4 500 
ΤΟ ΟἹ ΘΟΠΓΙΠΈΠΟΙΒΙΥ π011] ἴῃς Ἰαϊεϑί ἢ 

Απά 1, ἴῇ ῺῪ ἴυτῃ, δηδνετεά : 1 βῃοι]α [Ὠϊη 1 Ὀεβί, 
Ἰϑοπομηδοῆτιβ, ἴο 856. Πα] Π γον (ῃ6 ψΏΟΪΘ. βονιηρ 5εϑβοῃ.3 
Εὰὺ Ὀείίογ 5 ἰο ἤανα δῃμουρἢ οὗ σού δἃηα Π168] δὲ ΔΥ τηοϊηθηΐ 
Δα ἴτοτὴ γε ἰο γεαῖ, δὴ Πιδὲ ἃ ϑΌΡΕΥΠΌΠΪΥ δῃᾶ (ἤθη 
ῬΟΙΔΡ5 ἃ βοδηΐ ΘΌΡΡΙΥ. 

Ζε. ΤΏρΩ, οὐ {815 ροϊηΐ αἷθο, ϑοογαΐῖθϑ, γος ἢ ἃ ἴἰκ6 
ΟὈΙο ΜΠῺ τῆγϑ6 1 --ἰῇ6 ῬΌΡΙ ΜΠ τὰς ἰραομονῦ ; δμᾶ ψμαΐ ἰ5 
ΤΟΥ, 86 ΡῈΡ1] ψὰ5 ἴῃς ἢῖβί ἴο ρῖνα Ὁ αἰζεγϑησε. 

50 δι, 80 φοοῦ ! (1 δηϑνεγε). [15 Τῇθγ6 ἃ β00 {16 αὐτὶ [ἢ 
ϑοδίίζουηρ {Π6 βεθᾶ 

7. Τοῦ 5. ὈΥ 811 τηδδῃβ ᾿ἱηνεϑιραία αὶ ροϊηῖ. Τμδί 
[ῃε 5εβά πγυϑδί θῈ οαδί ΟΥ̓ ἢδηᾷ, 1 ρύξδυσαα γοῖ ΚηοΥ γουτϑεῖτῦ 

,ϑ0ε. 865, ΟΥ̓ ([ῃς (65 ΕΠΠΊΟΩΥ οὗ ΓΠΥ̓ ἐγαϑ.3 
Ζ7Ζεἦ. Βαϊ 85 ἴο δοίμαὶ βοδίζουηρ, βοῖῆθ οδῇ βαδίζοι ουθηΐν, 

οἴμοι οδπηοί. 
δός. θοΘ5 1 ποῖ σοιὴβ ἴο (ἢ15, [ῆς. απ πϑϑάβ ῥυδοίςθ 

(κε τῆς ἤπρειβ οὗ ἃ Πδυρ- ᾽αυθῦ) ἴο οΟὈδΥ [ῃ6 ψ1}} 
Ζεεἶ. ῬΥΘΟΙβ6ΙΥ 50, θαϊ ΠΟΥ͂ ΒΌΡΡΟΞΒΕ [Π6 501] ἰ5 ΠρῊϊ ἴῃ ομα 

Ῥατί δῃά ἤδανυ 1 ἃποίμεγΡ 

1 9566 ἩοΙάθῃ σα ζθσ. ϑδάρρθ, 26χ. Χ2.., Ἀοίθ5 ὄψιμος ἃ5 Ζ7οὄ᾿"ς τι 2οοέ. 
566. αἷϑο Βυϊζῃογίογαά, δῆέτυ Ῥάγγημ. Ὁ. τ24: “"Εἰγϑί ταθί ψ ἴῃ ἃ Ἰη6 οἵ 186 
“ας (11. 325), ὄψιμος ἄοοδ5 ποῖ ἀρρεαγ {1 Ἰαΐβ ασθεὶς βχοθρὶ ἴῃ {Π6 Οδοοροημῖοιες, 
ει ἀϊδραίεα νοῦ οἵ ΧΕπορθοΙ.᾽᾽ 

2. ΟΥ, “58δζα ἴῃ [86 βπίϊζγα ρευὶοά οὗ βεθα {{π|6.᾿ Ζειηδ οἵ, ΟεοΡ. 11. τ4. 8 ; 
Μύ, ΒΒ κ᾽ 5 {τ πδοϊδίογο, 9262, ας, νο]. 1.; οἵ, Ἐΐοοΐθϑ. χὶ. 6. 

9. Ταιϊ, ““δοοογάϊηρ ἴο τὴν ἰεπεῖ,᾽ νομίζω. 
4 Τῆι. “ες, ἴοσ 1 ἤδνα βϑθθὴ ἴ{ ἄοῃε, 
ὅ. Ἡο]άδῃ οὗ Ὗν. Ἡδτίο, Ζϑραγε οὐ Αἰμεδαμάνγ, Ὁ. το, }ηᾶ βᾶ,, ““Τὴ6 

τίη ραγθοιϊοη οἵ βϑονιηρ' 15 τὸ ἀϊβρεῦθα (86 βεεᾶβ δαυδλῖγ. 
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οὐσα 1 ἄο ποί [ο]ον ; ὉΥ “ΠρΡΏ " ἀἄο γοῖι πιθαὶ πε ακ ἢ 
δὴ Ὀγ “ἤφανν ᾽ οἰγτοὴρῦ 

Ζεῦ. 85, τῃαΐ 15. δύ 1 θδῃ. ΑἈἀμᾶ τῆς σασϑοῃ ΜὨΙΟΝ 
ΤΙ ρυΐ ἴο γοιι 15 [Πη15: δνουϊά γοὺ δἱον Ὀοίῃ βογίβ οἵ 5011 δῇ 
6441] 5σῆδια οἵ βεβα ἢὶ οὐ ΘΙ (Π6 Ἰαύρογ 1 

θα. ΤῊ 5. σοηροΥ [6 ψὶηὴ6 [86 ἰδΔΙρεσ ἴπῸ ἄοβα οἵ ψδῖίευ 
ἴο ΡῈ δάάβά, 1 Ῥε!ενθβ. Τὴ οἰσοηρεῦ, ἴοο, [ῃ6 τῆδῃ {6 
Ὠρανο (ἢ6 ψεῖρῃῦ γα ᾿ΔΥ ΠΡΟΩ 15 Ὀδοῖὶς ἴο ΟΔΙΤΥ: ΟΥ 1 
1 15 ποῖ ρογΐζεταρθ, Ὀθπΐ ρεορίθ ἴο βιρροτί, ἔβοῖα 511] τὴν 
ἰεηεί Βοϊάβ : 16 Ὀτόδαδυ δηα τόσα ροννευι] [ῃ6 στοδὶ σϑη 5 
Βῃοι]ἄδγβ, [ῃ6 τοῦθ τηοῦτ5 1 5Βου]α Δϑϑῖρῃ ἰο ἢ ἰο ἔδεά. 
Βιυΐ ρεῖῆδαρθ ἃ Μεαΐς 5011, 'ἰκθ ἃ δα ρϑοϊς-οῦβε," ροτοῦϑ 
ΘΙΓΟΏΡΕΙ [6 ΤΟΥ͂Θ ΟΟΙΏ ὼς ΡοΟῸΓ [ηἴο 1. ΓΏΪ5 1 Ἰοοῖ ἴο γοι 
ἴο ἰεδοἢ τη6.8 

ὙΝΙ ἃ ἰααρῃ, 6 δηβϑνθτεᾶ : πος τηοτβ νοῦ δῖα ρ]βαβθᾶ 
ἴο 165. Ὑ εἶ τεϑὺ δϑϑαγεα οἵ οὴβς ἰῃϊηρ, ϑοοζδίθϑ : 1{ δἰζευ γοῦ 
Βαανα ραΐ 56εά ἰηΐο [πε ρῥτουηά, γοῦν Μ{ΠῚ ἀνσαὶϊε [Πε ᾿Ἰπβϑίαηξ ψΉθη, 
Μ 6116 δα 15 θδίηρ τισῆϊν δα ἤἴοτῃ θάνῃ, τῃ6 ΠΈΘἢ ρύθθη 
ἴτοτὰ ἰ(ἢ6 μιάάδδῃ βεεα ἢύθὶ βρυίηρϑ, δῃᾷ (86 δηάᾶ τσ ἰἃ Ὀδοῖκ 
ἀραίη,, [15 βργουτηρ σοῦ ΜΠ δοῦνα ἂἃβ ἰοοά ἴου δδιίῇ : 85 
ἔοΤ ΤΔΏΠΓΕ δὴ ΠΟΤ βίγθηρίῃ Μ11 ῥγεβθηίν 6 δάἀάδα ἰο 
[ῃς6 5901. Βιυΐ 1 γοῖι ϑευΐει δῦ ἴο [δεα [ῃ6 56βα οἵ Ἵοοΐῃ 
ΜΠ ΏΙη 1 δηά ἴο Ὀππρ [Ουτἢ ἔπαϊ ἴῃ δῇ δμά 685 τουπηά, δ ἰαϑί ὅ 
1 ΜΠ] Ὀ6 Βατζγά ἴογ [π6 εακεηβα 501] ἴο γιεϊα ἰαῦρα σΟυ ΟΥΟΡ5, 
ΟΥ̓Θη 85 ἃ εαΐς 5007 σϑῇ ὨΔΙΑΪΥ τϑαὺ 8 ἰαῦρε ΠΠῚΕῚ οἵὗἩ ἔδΐ ΡὈῖρϑ. 

δός. 1 πἀπαάριβρίδηα γο ἴο 880, ἰβϑοποιηδομπβ, παι [6 
ΘΆΚΕΙ 501] ταδὶ τεοαῖνα ἃ βοϑΏ 1 ἄοβε οὗ βεεάὴ 

Ζ:εἦ. Μοὶ ἀξοιάβξαϊν 1 ἄο, δῃά γοῖι οἢ γουγ 5146, ϑοογδίβϑ, 
Ι πηαογβίδῃηα, οῖνα γοὰῦ σοηδαηΐ ἴο {ἢ15 ΟΡΙΠΙΟΉ 1 οἰδίϊηρ γΟῸΓ 
Ὀ6]16Γ (πδὺ [16 ψεαῖζεσ ἴπ6 δῃμου]άσια (ῃ6 ΠρΡΉϊΕΥ τῃ6 Ὀυτάξῃηξβ 
ἴο Ὀ6 ΑΙ οὐ {ΠΈ1ὴ. 

1 566 ΤΒΘΟΡὮΥ.. “726... ΘΖ νἱ]. 6. 2; ΨΊΓΡ. Οεογρ. 1. 575. Ἡο]άδῃ οἵ, Αὐδην 
Ὀϊοβοη, ΖΦ ͵μοδαραγγν οΥ ἐλε ΑΙ ποϊογιές, νοὶ. 11. 35. 33. ἔ, (Εάίη. 1:γ88), ““νεῖα 
1η6 ῬοοΥ ἰἰρῃϊ Ἰδηα 1ἢ Βγιζαίη τηδπαρϑα δἰογ [86 ΤΏΔΏΠΘΓ οὗ [ῃ6 Ἐοιηδῃ ἢπ5- 
Ῥαηάᾶτυ, ἰἴ νου σογίδιἶν ταῦτα το 1655 δεοαᾶ δὴ πλᾶρθυ 115 Ῥγθϑθηΐ 
ταϑηθρθηηθηΐ. " 

5 Οὐ, ““1ϑαῃ οδί ας, 
8. ΟΥ, “ὙΠ γοὰ ΡὈΙθα θα ΘΏσνΟΓ τὴρ 81 ααθϑίίοῃ, ἰδ ου ν᾿ 
14. τε ῇή, σοῦ ΜΠ] ΡΙοΟΌΡὮ ἐπα βεεα]πρϑ ἴῃ ἀρϑίῃ, Ὁ 
ὅ διὰ τέλους. .-. ἐς τέλος, ““σοῃτϊ αν... ἴῃ [6 δηᾶ. 5.66 τϑίοσ- 

ΘΏΘΘ5 ἴῃ ΠΗ ο]θη᾽ 5 ΠΗ͂ εὐἀϊίοη. 
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δός. Βαΐ ἰῇοβα Βοοῖθ ψι ἢ {πεῖ} Ποθϑ, [βοποιηϑοῃι5, [6]} 
Τὴ8 [ῸΥΓ ψῆδί Ταδϑο γοι Ἰεΐ [6 } Ἰοοδε ΠΡΟ τδ6 σΟΙΏ. 

Ζο. Υου κῆον, 1 ἄδγαβαν, {μα 1ἢ ΜΙΏΙΕΥ ΠΘγῈ ἀγα ἤδανΥ 
ΤΑΪΉ5 Ὁ 2 : 

δός. ΤῸ 6 5016, 1 ἄο. 
7 εἶ. ΝΥ͂Ε ΤΑΔΥ ΒΌΡΡΟΞΒΕ, [μδη, ἰῃδὲ ἃ Ῥογίοῃ οὗ [ῃ6 σογῃ 15 

Ὀυτοα Ὀγ τ[Π656 Ποοαβ. Ῥδηρθαίῃ ἃ σοδί οὗ τηᾶ δηᾷ 5]11Πη6, ΟΥ 
ΕἾβ6 [δἰ τῇς τοοῖβ αύὰ ἰδ: χαϊα θᾶτα ἴῃ ρ᾽δοθα ὈΥ [πε ἰοττεηΐ. 
ΒΥ τϑάβοῃ οἵ [15 ϑαὴς ἀγεηοῇ,  ἰαΐςα 1{, οἰ δ ηττ165 δὴ ἀηάοΓ- 
δτοσίῇ οἵ γεααβ βρυηρθ ΠΡ ΙΓ [6 σοΙ δηα σΒΟΚΘ5 1{. 

δός, 85, 411 [ἢ 6568 1115 δῦ Π|κ6]ν δπουρἢ ἴο ὨΔΡΡΘΗ. 
Ζροῦ. Αὐτῷ γοῖ μοὶ δργεεά [6 σογῃ-Π6] 45 ΒΟΥΟΙ Ὡξβα τε] οῦ 

αἴ ΒΟΉ 8 568 50} ἢ 
με. ΑΒϑΌτΘαΪν. 
Ζεεῖ. ΓΏΘη ψιμδὶ 15 ἴο Ὀ6 ἄοῃβξ, ἴῃ γοῦν ορίηϊοη ἢ ΟΝ 

5081} ψα δια [(Π6 βίσίοκεῃ ρουίοη ἱγῃρ παπα- ὈΘἀδὈὈ]6α ἢ 
δος, ον Ὀείζοσ [δὴ ΟΣ Πρ Πρ δηᾶ ἸΙρῃίθηίηρ {πε 

5011} 
“εὖ. Ὑα85} δῃά {δὲ οἴου ρουίοῃ Ἰγ]ηρ᾽ ΠΔΚΕα ἴο [6 τοοίβ 

δηἃ ἀρίβῃσρ]Ἕθϑβ, μον δἰά τ 
δός. ῬΟΒΒΙΌΙΥ ΟΥ̓ τηουπάϊηρ ὉΡ ποθ θαυ δροῦὶ 1.8 
Ζρεῦ. Απμαᾷ ψῆδί σῆθη [Π6 ψεεαᾶς ϑρτηρ ὉΡ ἰορείῃεσ ψΠ 

[ῃ6 σοτῃ δηά σἽἤοῖκα τ ἢ οὐ ΜΉΘ [ΠΕΥ τοῦ δηᾶ τας 6 551ν ἀθνοῦτγ 
[ῃΠ6 ΠΟΥ 5. ῬΓΟΡΘΙ βιβίθεηδηςθ, {Κ᾿ πμβουν θα ]α ἀτγοπεβ ὦ {Πδῖ 
ΤΟ {86 ψουκιίηρ θΕ665 οἵ οηδΥ, ΡΠΠ]}Θτηρ [η6 ροοά ἰοοά ψὨΙΟῆ 
[87 Βᾶνε τηδᾶάθ δῃηᾶ ἰογεα διδαῦ ἢ ἰαροῦτ: ψιῃδ τημϑί 
γε ἀον 

δός. Τῃ ροοά 5βοοίῃ, ἴἢθγα οδϑῇ 6 ποίῃϊηρ [οΥ 1 βϑᾶγα ἴο οαϊ 
οὐδ (ἢ6. ποϊδοηλα θα, οὐ ἃ5 ἀτόοηθθ δῖ οἰδεῖ ουὔΐ ΠΙΌΙΏ 
1Π6 Ὦϊνεα. 

7. οι ἀρταρ {πεγ8 16. ΒΟΠῚ6. 580. οὗ τβαβοῃ ἴογ Ἰειηρ 
1ῃ. {π686 ραηρϑ οἱ ΠοεῖβΡ 

δός. Μοβί 6. Απμᾶ ΠΟῪ 1 δίῃ {ὰ]Ὡ]Πρ᾽ ΟΥ̓ΕΓ ἢ ΤΩΥ͂ 
ταἸ Πα, 5 ἸΒοποιηθδοῆι5, ΠΟῪ ρτϑηα 4. [Ὠϊηρ' 1 15 ἴο ἴηἰτοάποα ἃ 

1 ΟΕ Ζευόριτέός, ἵν. αὶ (Ἰταη5. νο]. 1, Ὁ. 3285). 
2. εἰ Αῃᾶ τ ΠΠΠρ᾽ 5ΠΟΥ5, τ ἢ νγαίαυ ανεὺν ΜΑΥ.᾿" : 
8. εἰ ΘΟΥΘΌΪΠΡ ΠΡ 8. Ὀϑυτίεῦ οὗἉ ἔτΈϑἢ δύῃ αρουῦΐ 11. 566 Ῥείονν, χίχ, 8. Τὰ. 
μ σε ΒδΙςοθρ. “1 Ζὺ γανγηϊηρ ἀγοηθβ,᾿ 7] εη:ν ΓΚ. 1. 11. 204. 

ΟΥ, “1 γνγαβ 7051 {Π15 τηοαθηΐ ροῃάθγίηρ [ἢ6 νἱτίπα οὗ αὶ ἤδρρν 1ΠπἪϑίγὰ- 
(ἰοη.᾿᾿ [τ ““ψ8δῖ ἃ [πἰηρ 1ἰ 5 ἴο ἰηϊτοάποα δὴ "τηαρε᾽ (τὰς εἰκόνας) Μ7161].᾿᾽ 
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5111116 ΟΥ 500 ἢ πκ6 Πρτγα ψῈ]] δηα ἀρῦγ. -Νὸ βοοῃξι δά γοῖ 
ΤΊΘΠΟΠΘΑα, [6 ψογὰ “ ἀγόηεβ᾽ ῇϑη 1 ψὰ5 ΠΠ|δα σῇ ἢ τὰρθ 
ἀϑδαϊηβί ἴῇΟ86 ΓΤ ]βουα Ὁ] 86 ψΘεαβ, [Δ ποτα [δ ΏΘη γοῖ ΠΊΘΓΘΙῪ 
5Ρσκε οὗ ψεβάς δηάᾶ πηαογρτοσνίῃ. 

ΧΥΠΠ.---Βαΐ, ποῖ ἴο Ἰηΐθισταρὶ γοὰ Πισίπου (1 σοπεϊπαθά),, 
αἰζεῦ βονιηρ, δίχα ν 6 ΠΟΡῈ ἴο σοι ἴο τϑαρίηρ. [Ὁ {ῃοτο- 
ἴογβ, γο μάνα δηυίῃϊηρ ἴο 580 οὐ ἰδμαΐὶ ᾿εδαᾶ 8]50, ὈΥΔΥ ρτο- 
σΕΕά ίο ἰδδοῇ τΏ6. 

Ζεὖ. 85, ΟΥ̓ 811 τηδδῆϑ, τη16855 ἱπαθεά γοὰ ῥῖονε οἱ 
[ῃ1|5 ρα αἷθο ἴο ΚΗΟΥ 85 ΤΏΠΟἢ γουγβα! ΔΙΓΟΔΑΥ ἃ5 ὙΟΌΓ 
ἴθδοῆο Το Ὀερίῃ ἴδε: ΥὙοι Κηοῦν ἰμαΐ οο περάς 
οαςπηρ ἢ 

δός, ᾿ΓῸ Ὀ6 5.016, 1 ΚῆΟΝ δαί γλπ ἢ αἵ ΔΩΥ τϑίθ. 
Ζ5εἦ. ὙΥΕΙΪ, θη, τᾷ6. πεχί ροϊηξ: ἴῃ [86 δοΐ οὗ οπηρ 

ΟΟΙ ΠΟΥ͂ ΜΙ] γοῖ οἤοοβα ἴο βίδῃα ἢ [δοϊηρ' (ἢ6 ψὰὺ [Π6 ψὶπά 
ὈΙονν5,} οὐ ἀραίηδί [ῃ6 σψίπμα ἢ 

͵δός. Νού ἀρδϊηβδὶ [ῃ6 σψ]ηα, [ΟΥ ΤΩ ρα. ἘΕγοϑ δῃηᾷ μαηάᾶϑβ 
γαϑί δυο, 1 Ἰπηδρίηθ, 1 Ο͵δ 5ἰοοά τεαρίηρ ίδοα ἴο ίδοβ ψ ἢ 
Πυι5]ς5 ἀπά ρδυίο]θ5 οὗ βίταν. 3 

“ποῦ. Δῃά 5πουϊά γοῖ! ΤΊΘΓΕΙ͂Υ 56 ΕῚ [Π6 ΘαΓ5. δί ἴορ, οὐ 
ΤΕΔΡ οΪοβ6 ἴο {η6 ρστουηᾷᾶ "8 

1 τὴ6 5.41Κ οἵ σούῃ Μετὰ 5ῃοτ (1 δηϑνγεγθα), 1 5ῃου]ᾶ σας 
αἀονγῃ οἷοθθ, ἴο ϑδεοῦτα ἃ ϑυποίθηΐ Ἰδηρίῃ οὗ βίαν ἴοὸ Ὀς οὗ 
156, Βαῖΐ 1 (6 5(αῖκ θῈ (4]], γοι ψουἹά ἄο τίρῃΐϊ, 1 ΠοΙ]ά, ἴο 
οὐ 1 ΠΑΙ͂ αΥ ἄονῃ, ΠΏ ΓΘ ΌΥ (6 {γοβηου δηᾶ [6 Μ]ΠΠΟΜΘΥ 
Ὑ11 6 βανεά βδοῖῆβ. δχίτα ἰδοῦν (1 οἢ οί τλΔὺ Μ 611 ᾿6 
ϑραιεα). 6 ΤΠδ 5ία!κ Ἰεῖς βἰδηάϊηρ ἴῃ τπ6 Πε]ά, ψῆθη Ραυτγηὶ 
ἄονῃ (85 Ὀυτηΐ τὸ 1] θ6, 1 ῥργθϑασηθ), Μ11 ΒΕΙΡ ἴο Ῥεηβῆΐς 
πῃ 5011; δῃά Ἰαϊᾷ οὐ δ5 τηϑηῦγο, Μ1] βοῦν ἴὸ 5061} [ῃ6 
νοϊπτης οὗ τηϑηπτθ. 

566 ΡΙαί. Αι εῴ. 487 Ἐ, δι’ εἰκόνος, “ἴῃ ἃ ῬαΙΘΌΪΘ (Ἰονεῖ); Φααφά, 87 Β, “ἃ 
Βρσυτγε᾽" ; Ατϑδίορῃ. Οἰὠρμας, κθο; ῬΙδι. Φάαφραάγ. δ67 Ὁ; Ατίϑίοι, δζοζ. 111. ἴν. 
Α5 ἴο [88 ἄτγοῃβϑ, 1. 1. Παγίμαδῃ, “43. Α΄. τς, Δρν οἵ. Αὐἰβίορῃ. ὕγχαςζς, τττα ἴ. 

 Ταῖ, ““(οἢ [Π6 5146) ψῇοτα [86 ψ]ηα ὈΪονβ οὐ τὶρῃϊ ορροσίίε8." 
3. 2. δι “ΜΙ ρατίϊοϊεβ οὗ βίγανν πᾶ Ῥβαγᾶβ οὗ οοστ Ὀ]ονηρ᾽ ἰῃ ΟὨΘ᾽ 5 ἔδοο. 
5. 566 Βοϊάβη αὦ ζθο. ; 51. Απίδοην ΕἸ ΖΒ θοτί, Αὔμοδαγάγγν, 27 (ε. 1767), 

“ΤῊ Βοτηθυβοίβηϊσθ.. ,, [Ώ6Υ ἄο 588τ8 ΤθυΥ ψνηῃδαΐα νοῦν ἴοννα... ... 
4 Τ 1. ““ΨὮη] Ῥὲ ϑραζεϑάᾶ βυῃρεγῆμπουβ ἰἸϑΡΟΌΣ οἡ ννῆδί ἐῃεὺ ἄο ποὶ νψϑηίΐ." 
ὅ ΑΔ. .“Ἰ Ῥυτηΐ ἄονῃ.. .. ; 1 Ἰαϊα οὴ δ5 ϑδησσο... .᾽ 
δ ἐς ΘΙΡ ἴο 506}1 τῃ8 ὈυΠ᾿ (Ηο]ἄδη). ἘὸῸγ (88 ουδίομι 566 Ψίγρ. (δον. 
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“οὗ. 'ΓΉξΓα, ϑοογαῖθϑ, γοι ἂῖα ἀδιθοίθα “1η [6 νεῖν δοι ἢ ; 
γοΟ ΚΩΟΥ 85 πο οἢ δροῦί τεδρίηρ 851 ἄο ταγϑβεῖῖ. 

1 Ἰοοῖκβ ἃ {π||6 πκὸ ἴὶ (1 τεριθα). Βαυΐ 1 σπου] ἰδίῃ 
ἀἰβοουϑῖ μου 1 Πᾶνα βουμά Καον]θᾶρα αἶθδο δρουί ἰτοβῃίϊηρ. 

“ϑελ. ὙΥΕΙΙ, 1 ϑάρροθε γοὰ δα αύγαύα οὐ [Π15 τηποῇ : σΟΓῊ 
15. [γοϑ θα ΌΥ Ὀεβδϑίβ οὗ θυσίμοη Ὁ 1 

δα, 85, 1 δὴλ ἀὐζατα οἵ [δὲ πλοῦ, δηᾶ θεαβδὶ οἵ Ὀυτεῃ 
15 ἃ ΘΕ ΏΘΓΑΙ Πδῖὴ6 πο παρ Οχρῃ, ΠοΥδ65, τ165, δημα 50 οσίῃ.3 

“εὖ. 15 1 γοῦ Ὁ ΟΡΙΠΙΟΩ ἰμαΐ [Π 656 Δ: 1815 ΠΟΥ͂ ΤΟΙ 
[δὴ τ ογεὶν μον [9 ἰγτοδα [Π6 σοῃ 8116 ἀτίνεῃ σι [ἢ6 ροδᾶ ἢ 

δος. ὙΥ̓μαὖ πλοῖα οἂῃ {ΠΕ Υ Κπον, Ὀεϊηρ ᾿εαϑίβ οἵ θυσίμεη 9 
Ζ5εἦ. ϑοῖὰβ ομδ τιϑὺ 566, ἴΏ6η, [μαι τὰ6 Ῥεαβίβ ἰτθδα οἂΐ 

ΟὨΪΥ δύ το α1γ65 [Πγαϑῆϊηρ δηα πο τότε, δηα ἐμαί [6 [Ὠγε5ἢ- 
ἸὴὉ 15 ἀοῃξ δυὐθῃ νυν [[561{: ἴο οι ἄο γοι δϑϑίρῃ μὲ ἀπΐγ, 
ΘΟΟΙΑΙΘ5 ᾿ 

δός, ΟἸοαΥγ 1 15 ἴῃ6 ἀπ οἱ 16 {πγοϑῆειβ ῆΟ δῖα ἴῇ 
ομαῖροϑϑ Τὰ 15 {Πεῖγ5 ἴο τὰτ [Π6 βϑῆξανεβ, ἃῃἃ δυεὺ δηα ἀρϑίῃ 
ἴο ρυϑῃ ἴῃς πηίτοάάθῃ σούῃ ἀπάθὺ [6 ογδαίαγοϑ' δεῖ ; δῃά 
[ῃπι5, οἵ σοῦΓ56, ἴο Κ6αρ ἴῃς {γεϑῃϊηρ- ἤρου 8ἃ5 ϑπιοοίῃ, δημα ΠΏ]5ἢ 
ΟΥ̓ τῇς ψοῖκ δ5 ἰδϑί, ἃ5. Ῥοϑϑιῦ!θ. 

“οΐ. Χου σοιμργε δηβίοῃ οἱ (ῃς [δοία {Ππ5 δι, 1 566 15, 

Κοαρϑ ρβοβ ψΙ ΤΏ1Π6. 
δός. ὟΥΘΙΪ, δἴοσυ. τῃδΐῖ, Ἰβοποιηδοῦι5, γα Μ1]1 ρτγοόοεθα ἴο 

οἰβδηθα {Π6 σοι ὈΥ ψΙΠΠονηρ. ἢ 
ἤροῦ, 85, Ὀὰΐ 16} τηφ, ϑοοίαίεβ ; ἄο γοιχ Κῆον ἰδαΐ 

1{γοιι Ὀερίη τῃς6 ρήοοθθ5 ποῖ ἴῃ68 ψὶιμάναγαᾷ ρογίίοῃ (οἵ 
[ῃ6. {Πγοβϑῃϊηρ-ἤοοῦ), γοι Μ1]1 πη γουγ ΤΟΠΔΗ͂ 15 οδιτθα ΟΥεσ 
[ῃ6 ψΟ]6 ἴθ. 

δός, Τὸ πλαβὲ Ὀ6 50. 
7. ΤΏΘΩ [ἴἴ 15 τοῦθ [δὴ ΠΠΚοὶγ ἴῃς οὨδ 11} [41] προὰ 

[ἢ6 σοχῃ. ᾿ 

Ιϊ. 84; . ΤῸ], οὔ. οἷέξ, ἰχ. τ4τ: ““ΤῺΒ ουδίομῃ οὗ Ὀαυγηϊηρ [86 5ίαθ 016 οἡ (88 
ΤΙ ἢ Ρ]αη5 αρουί Ἔομλβ σομ 65 το [15 {1π16.᾿᾿ 

1. Ἡοϊάθῃ οὗ. Ὅν. Ῥδνυ, Δ ιοέες πα Οὐςξογϑαΐξίογο ογ Ζ66 7ομῖαγι ἤΖεαπάς. 
“Τ 6 σταίη ἰ5 Ὀεαίθῃ οαΐ, σοσητπ Υ ἴῃ ἰ.)8 Ὠδγναβδὶ πε], ὈΥ τῆθη, ἤούϑαϑ, Οὐ 

Τ1165, ΟἹ ἃ {τοίη ρ- ἔοοῦ Ῥγεραθα δχίθηιροῦα ἴοσ [86 Ῥγροβθ, Ώθτα [Π6 
στουῃαᾶ 15 ἥττα δηά αγν, δῃᾶά ἰδ8 ἌἽμαῖ 15 δδραγαῖϊβα ΤΥ ψἱηπμονησ. ᾿--- 
ΜΚ βου, “πεΐοηξ Εργρέξαμς, 11. 4τ 101], 

2 588 Ψαῖτο, ἱ. 52, 85 ἰο ἐγέζηγα δρᾶ σεγέζίαξίο. 
ὃ Ογ, ““ἴο [168 ονεῖ-[Ὠγ ϑῃουα,᾿ “τὰ6 τίνει "᾿ (Ηο] θη). 
ὁ Βγοῖ, οἵ, (οϊππι, ἐσ 7. 7. 11. το, 14, 2ι; ττἹᾶς Βίοῃ, 5.ν. σσμέϊζαΦ»λ71. 

ΝΟΣ, 111- 1 Τ 
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δός. 688, ΘΟηΒΙἀδυηρ (6 ἀϊδίδησε,, [ῃ6 σΠΔΗ͂ Ψ11 Βδτάϊν 
ῬῈ ΟδΥΠΘα δοοθθ (ῃ6 ςούῃῇ ἰπίο (ῃ6 δ ΡΙΥ ρογίίοῃ οὗ {πε 
[Πγοϑῃηρ-ἤοοτ. ᾿ 

Ζεζ. Βαϊ ον, ΒΌρΡροβα γοῖ θερίη ψιπποσίηρ οὐ (86 “166 ἢ 
5146 οὗ [6 {πηοϑῃϊηρ-οοΥϑ 2 

δός. ΤΊ 15 Οἰθαῦ [Π6: ΟΠΔΗΓ ΜΠ] δ οὔσας [811] ἰηΐο ἐδ8 ομδίς 
τεοαίνεγ ὃ 

Ζφεἦ. ΑΠα ψΏξη γοι ἢᾶνα οἰθδηβεα (ῃ6 σού οὐοὰ ἢδ] [Π6 
Ποοῦ, Ψ1}} γοῖι ῥτοςεθᾶ δ οποθ, ψΠ ἢ [86 σογῃ {πὰ5 δίτανη ἴῃ 
ἴτοηΐ οἵ γοι, ἴο ΜΙΠΠΟΝ (Π6 ταηηδί Πδι,ζ Οὐ Ψ1}] γοι τδὲ ρᾷοκ 
ἴῃ οἰθαὴ ρτδαίῃ ἰπίο [ἢῆ6 πδιτονεϑί βσρᾶοθ ρδαίηδί [6 σθηΐσαὶ 
ΡΙΠΑΓΡ ὃ 

9Ω. 685, ὩΡΟὴ Τὴν ΨΜοτα ! ἢγθὶ ῥδοῖς ἰορϑίμου 1ῃ6 οἰδδῃ 
ϑτδίη, Δη4 Ῥγτοσββά, ΜΥ οβδῆ 1} πον 6 οδιτιεα ἰηΐο [ῃς 
ΘΠΊΡΟΥ ΡῬοχίίοῃ οὗ [6 ἤοοι, δηάᾷ 1 5141] δβοᾶρε τ[ῃς. πεβᾶ οἵ 
ὙΠΟ ΏΡ ὑγ]ο 6 ονοσ. 

Ζεῦ. δα γ, ϑοογαῖθθ, γοὰ ἀγα ἔν σοπηρείθης γοῦτβεῖ, 
10 5θϑῖηβ, ἰο ἐθϑοῦ δὴ ἰρῃογαηΐ σου] Τ τἢ6 βρεϑάϊθϑὶ τηοάς οὗ 
ΜΙΠΠΟΜΊΙηρΡ. 

ϑς. Τί 566 15, (ΠΏ, ἃ5 γοῖ! 580,8 1 τηιδὲ ἤᾶνα πον ἀροιΐ 
ἴΠ656. πηϑίζοῦθ, ἐπουρ ἢ ἸΠΟΟΏΒΟΙΟΊΙΒΙΥ ; Δπα ἤσθγα 1 σἰδηά δηᾶ 
Ῥδδΐ ΤῺΥ ὈΓΔΙη5,95 ταῆβοϊϊηρ ΠΟΊΕΙ ΔΙ͂ΘΥ 411 1 Δ ποῖ ΚΟΥ 
ΒΟΙ16 ΟἾΠΘΥ [Ὠ]Πρ5----ΟΥ ἴο τα ῆηθ ροϊὰ δηᾶ ρ]αὺ [6 πίε δηᾷᾶ 
Ῥδϊηΐϊ ῥ᾽ οίατ685---ιτοτς Ὀαϊηρ' σΘοηβοῖοι5 οἵ [ῃ6 ἔαοῖ. (δυίδίηϊν, 
8.5 81 ἃ5 ᾿θϑοῃ]ηρ ΡΌ65, ἢ ΟἿΒ ΘΥ̓ΘΓ ἰδυρῃϊ τὴ6 ἴΠ656, ὯῸ ΤΔΟΓΘ 
[δὴ ΒΡ ΘΠΟΤΥ ; ΜὮ1|6, ἃ5. ἴο ἸΒΙΩΡ ΤΩ ΟΥ̓ ΕΥ̓65, 1 ἢᾶγε 

1 Τάς, “61 ἰδ ἃ ἸοηΡ 5Βρ806 ἴοῦ [86 οβδῆ ἴο ὃς οαύτὶεα,᾿ “414. (1) “Τῷ 15 οἵ 
δτθαΐὶ οοηθεαιθηοα [ῃ6 ομδῆ βῃοια ΤῈ οατγιθα Ῥαγομαᾶ ἴῃ8 οογηῃ.᾿" (2) ““1ί 
οἴζδθηῃ δρρθη5 [δὲ [88 σοσ 15 ον Ὡοΐ ΟὨ]ΥΚ ΟἹ ἰο ἐδ οούῃ, πὲ ΟῚ δηᾶ 

ῬὈαγοῃᾷ 11 Ἰηΐο ἴῃς διαρίν Ρογίίοῃ οἵ [6 [Ὠγαϑῃηρ-οοΥ. ἡ 850 Βχεῖί. 
5 ΟΥ, ““οἡ (δὰ 5ἰ4β. οὔ τῆς {Ὠγεβῃιηρ- θοῦ ορροβίίβ {μ6 σψίηᾶ," Α(48 

“« Ῥγοϊθοίθα ἔγοζῃ [86 ψιηά. 

5.Α Βοϊδονεά-ουΐ ροχίίοῃ οὗ [86 ἐγεϑδίηρ- ἤοοσ, δοοοτάϊηρ ἰο Βγο θη δοἢ. 
4 Τῆι, ““οὗἩἨἯ Τῃ6 οὔδῆς ψοτθ ψὰ βῃοιυ]ᾶ σὰ ὺ ““σοΥη,᾽ (6 ὙΏΠΟΜΊΏΡ᾽ 

Ῥίοοθϑϑ βδαραγϑίϊηρ οἤδΗ [ΤΌΤ] ρυϑίη δηα στϑίη ἔτοτ ΟὨΔΗΝ, 
δ᾽ ΤΡ ΊΠαΐ 15 1ὴ6 τηθαηΐηρ οἵ τὸν πόλον. Ἂ{2. “"1ὶῃς ουΐεῦ εβἄρα οὐ τἷτι οὗ 

()6 {το ρ΄ -ΠοοΥ. 
6 ΟτΥ, ““188 βαῖὴβ ολαγ (ΐ.6. ἀμ] μη οὐγ αὶ οοση, ΑΠΡΊ. 207,22) ἰνγῖοθ. 
7 1λι. “ΑΠοχ 411, ϑοογαΐθϑ, 11 βθϑῆγβ γοῖ σοι] ἀνθ ἰδοῦ δηοίμεσ μον ἴο 

Ρυγρα ἢϊβ ΘΟ τηοβί δσρθαμιοιβγ, ἢ 
8 566 δῇονξ, χυ. 1ο, Ρ. 264. 
9 Τῆϊ. “411 {Π15 νν 8116, 1 δῃὴλ τ] Κρ θοῦ... , .᾿ 
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δι μοα τηθὴ Μουκίηρ δὲ [Π6 οἴποὺ αὐίϑ ΠῸ 655 δὴ 1 ἢᾶγνε 
ψδιοπεα τἤθτὰ 11} [ἢς 501]. 

Ζεῖ. Ὁ1α 1 ποῦ [6]] γοι Ἰοηρ ᾶἃρὸ (Πδῖ οἵ 811 ατί5. υβδητΥ 
νὰ5 [ῃ8 ποΟΡἰοϑυ,: (ἢ6 ταοϑὲ ρϑῆθύοιβ, 5ὲ Ὀδοδίιβα ἰ 15. (ῃς 
Εαϑιθϑί ἴο ἰθασῃ ἢ 

δος. ΤὭὨδί τ 15 ψιουΐ ἃ ἀουθί, ᾿ϑοβοιηδοῆι5. ΤΙ σθϑιὴβ 
1 τυ μᾶγε πονῇ (ῃς ῥργόσθϑβε. οὗ βοσίηρ, ψίπουΐ Ὀείηρ 
σοηβοίοι5 οὗ Ὁ Κηομ]εάρα.3 

ΧΙΧ.---ιϑος, (οοπεϊππϊηρ). Βαϊ ΠΊΔΥ 1 δϑῖς, 15 [π6 ρ᾽δηίηρ οἵ 
{{665 5 ἃ ἀεραγίχηθηΐ ἴῃ τἴῃ6 τί οἵ ΒυϑρδηατΥ ἢ 

Ζεωλ. (ἰογίδιη]ν 1 15. 
δός. ΗΟΝ [5 10, (Ώξη, [Πα 1 σδῃ πον δροῦί [86 ριόοσθββθϑ οὗ 

ΒΟΙΠΡ᾽ Δλα αὖ [8 βαῖὴβ {πὴ6 δᾶγα ηο Κηον]εαᾶρα δου ρ᾽δηείηρ ἢ 
Ζεεἦ. 15 1 80 σεγίδιη δὶ γοῖ ἢανα ἢ Κηομ]εάρο" 
δός ΟΝ οδῇ γοῖι 88 πιθοῦ ὙΏΘΩ 1 ὨΘΙΠΕΥ Κπον (δα 

βοΐ οὗ 5011} ἴἢΏ ΕΟ ἴο ρ]δηΐ, ΠΟΙ γεῖ ἰῃ6 ἀδθρίῃ οὗ Βοὶβ ὅ 16 
ὈΪδηῦ τα ααίγαβ, ΠΟΥ [6 Ὀγεδαϊςῃ, οὐ ἰδεηρίῃ οἱ ρτοιπηά ἢ ψ]Οἢ 
ἴι δε άβ το ΡῈ εἰρεααρβά δ ΠΟΥ ἰδϑῦν, μον ἴο ἰδὺ [86 φῬίδηΐ 
1π φαίη, σι δὴν Πορα οἵ ἰοϑδίθσηρ 115 στον. 

Ζεεΐ. (οιμε, ἰῃξη, ἴο ἰΕβϑοῇϑ, ΡΈΕΡΙ], ἀμ ὃς ἰδαρῇῃς ψμδίθνου 
γοῦ ἄο ποΐ ΟΝ αἰγεαᾶν ' Υου ἢδνε 5δξῃ, 1 ΚΠΟΥ͂, (ῃδ 5οσί 
οὗ τη 65 ΜΜΏΙΟἢ δῇα ἀπρ' ἔΟΥ ρ]δηίΐϑ ἢ 

δος. ἩἨπηατεαβ οὗὨἉ {{ππ|68. 
7εοῦ. ὉΙϊᾷ γοῦ ἜΘΥΕ 5686 ΟὔΒ τόσα [ἤδη ἴῆτεα δεῖ ἄθορἢ 
δός, Νο, 1 ἄο ποί {πϊηἰς 1 ουοσ 58.0.7 ΟἿΘ ΠΟΘ [ΠῃΔη ἴνο 

δηα ἃ Πα] ἔβεί ἄξερ. 
7 εἶ. ὙΥΕΙΪ, ἃ5. ἴο ἴῃε Ὀτεδάϊςῃ ον. Π1α γοὰ Εὐοσ 566 ἃ 

{ΓΘ ΉΟἢ τηοτα ἴμδη ἴῆτερ ἔδει ὑτοδαϑ΄ 

1 566 αΡονϑ, χνυ. 4. 
2 Οτ, ““Ῥαΐ ἔοσ 811 τὴν βοίθηοθ, 1 νγὰ5 Ἰρῃοζϑηΐ (οἵ ΚΟ ΠΡ᾽ ΤΥ Οὐ ἰζηονν- 

Ι64196).᾿᾿ 
δ 2,6. οἵ [ταϊ-Ίῦϑος, [86 νίηθ, οἱϊνε, Ερ,, δίς, 
4 Ἐραάϊηρ τῷ φυτῷ, “᾿ὯΟΓ γεὶ ον ἄβερ οὐ ὑτοδά ἴο ϑεἰηὶς ([πΠ6 Βοἱθ) ἔοσγ 

[28 ρίαπί. ἨἩο]άβξη (6ἅ. 1886) 5ΌΡὈΙ]165 βόθυνον. “42. βόθρον. 
ὅ 566 Τουάοῃ, εγοΐ. οΥ Αργέε. ὃ 407, 6Ρ. ἩοΙάβῃ : “1 ΕΥϑηος Όἱδηίΐα- 

[ἰΙοὴ5 οἵ 186 νπθ δ΄ τηϑδάβ Ὁν αἰ Πρ ἴῃ ουἰζηρθ οἵ ἔνο ἔδεϊ ἰῃ Ἰβηρίῃ ; 
Ῥτθϑϑίηρ [86 δαυίἢ ΠΥΤΆΙΪΥ ἴο ΤΠ 6. ἸονΤΟ 6 ΠΩ͂, Δ. Θοϑθηί1841 Ρασί οὗ [ῃὩ6 ορϑγαίίοῃ, 
ὨΟΙΙΟΘά ἀνθ Ὀγν Χοηορβθοῃ." 

6 Τιῖῖ, ““Βον, 1αϊᾶ ἴῃ [26 5011, {86 ῥίαηΐ ψν 1] Ῥδϑί βϑῇοοι ἔουίἢ οὔ ρον. 
7 ΟΥ, ““ψιαίῃ,᾿᾿ ““ψν 46. ὙΎΠα οοτηπιρηΐαίοῦϑβ οἵ. ΡΙη. ΖΦ, Δ, χυ]. σὰ, τό, 

22; (οἸΙαμλεῖ]. ν. 5. 2; 20. ἢ. τ5. δ; Ψιγρ. Οδορρι 11. 488. 
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σώ. ΝΟ, ὉΡΟΩ ΤΥ ΜοτΙά, ποῦ δου τόσα ἔδδῃ ἴνο ἔξεῖ 
Ὀτοϑδά. 

Ζεῖ, (οοά ! ὨΟΥ͂ ΔΏΒΥΘΙ τὴς [5 σαρϑίοῃ : Ια γοι Ἔνεῦ 
566 ἃ [ΓΘ ὩΟἢ [655 [ῃ8ῃ οπε ἴοοί ἄδθερὴ 

͵ϑθΩ. ΝΟ, ᾿παδρά 1 ΠΟΥ ούθῃ 655 [8 ΟἿΘ ἴοοί δηᾶ ἃ μαϊξ. 
ὙΏγυ, τῆς Ῥίδηίβ νου Ὀ6. ΠΟ Βοοηου Ὀυτθα ἤδη ἀἄπρ οὐ 
ἀσϑίη, 1{ ρ᾽δηϊθα 50 δχίτειη Υ πθαῦ {Π6 βατίβθοθ, 

“εὖ. τε, ἤθη, 15. ομ6 τηϑίζει, ϑοογαῖθβ, Μ ΏΙΟΗ γοι ΚΠΟΝ 
85 611] δ5 ΔῺΥ οὐδ Τῇδ ἰσεηοὴ ἰ5 ποῖ ἴο Ὀ6 521 ἄθδρϑυ 
[δὴ ἴνο ἰδεῖ δῃᾶ ἃ. μα], οὐ βῃδιονοῦ δὴ οὐς ἴοοΐ δῃᾶ ἃ 
ἢ4}{, 

ὅσ ΟΡ νον, ἃ (Π]ηρ 50 ρῥαίηῃ ἀρρεαὶβ ίο (ῃ6 ὅγε δἵ 
ΟΠΟΘ. 

“οὗ. (δὴ γοῦ ΟΥ̓ Ἔεγϑϑίρῃηΐ τεσορΏϊ56 {πΠ6 ἀΙἤδγθησα Ροίνγεθῃ 
δι ΟἿΥ 5011 δηά ἃ τηοϊβῦΡ 

δός. 1 5ῃοι14 σεγίδιη]ν βϑίθοῖ 85 ΟἿΥ [6 501] τουμά Τγοδ- 
Ῥείία5,2 δηα ΔῺΥ [Πδὲ ταϑε 165 ἴἴ ; δα 8δ5 τηοϊϑί, [ῃ6 5011 ἴῃ 
[86 τηϑίβἢ τηρδάονϑ οὗ Ῥῃαϊδγιτῃ," οὐ [Π6 {Π|6. 

7 εἶ. Τὰ Ρ]δπίίηρ, του γοὰ αἰρ (πμαὶ 1 πιᾶὺ (81) ΟῚ 
ΓΥΘΏΟὮ 65 [ἢ ἃ ΟἿΥ 501] ΟΥ 8 ὨλοΪβι ἢ 

δῶ. 1 ἃ ΑἸἿΥ 501] ΟΕΥΔΙΗΪΝΥ ; δ ΔΩΥ͂ ταῖθ, τέ γοι 5δ6ΐ 
αρουΐ ἰο αϊρ ἄδβθρ ἰγεθοῆεθ ἴἢ [6 τηοϊδί γοῖ ΜΠ] σοϊης ἴο 
Δίου, δηα (μθτα δηά (θη δῇ ἐπα ἰο Πιτίμου ρ᾽δηςηρ. 

Ζ7εῖ. οι σου]Ἱα ποῖ ραΐ. 1 Ῥείζεσ. γε ψΜ1}} ΘΌΡΡΟΒΘ, 
ἴμξη, τῃ6 ἰχσθθοθαβ αν Ῥεθη απρ. [ο65 γοΟῸ Ἔγεβιρῃΐ ἰακα 
γοι δασμοῦ Ηΐδνα γοῖ ὨοίςΕα δ δὶ βϑᾶϑοῦ ἴῃ αἰ[Π 6 Υ 
οδ56 ὅ [ῃ6 ρἰαηῖθ πηυϑδ θ6 διηρεάάθαϑ 

δος, (τί η]γ.5 

1 Τοῦ, ““ααἰο δἀδαυδίορίν." 
2. 566 1θαῖκβ, Ζοῤορ. οὗ «ἀἐζορ5, ᾿ἱ. 2οο. 
8 Οτ, “186 ῬΒδίοθεῖο ταβυβῃ-ἸΔηα,.᾿ 5.66 Τιβαίςθ, 26, 2321, 427 ; ἰϊ. 9. 
4 Τι, ..Α5 5οὺῃ 85 [88 ἰγεποθθθ βανα Ῥβθη ἀπρ (Β6η, πανα γοὰ διγίμου 

Ὠοίϊςοεα.. .Ἅ᾽ 
δ (1) ΤῊΘ να]ρ. τοϑαϊηρ. ὁπηνίκα. .. ἑκάτερατε"" αὖ ΜΏθι Ῥύθοῖθα {{π|6 

. Οἰἴ6γ (ὦ. 6. “86 ἵἴνο αϊβδγεης ἡ ἰπἰπᾶ5. οὐ) ρίδηΐ, 2.6. ““νηβ. δῃηά 
Οἰϊνα ̓  ΟΥ ““νἱπα δῃά ἢρ," 1 βίρροβε ; (2) Βσειῖ. διηθηά. ὁπότέρα. .. ἐν 
᾿ἑκατέρᾳ Ξε “ΜΏΪΟΒ Κιῃά οὗ ρίδπί.. .. ἴῃ εἰἴπου 5011. . .᾿᾿; (3) ϑοββῃκΙ, 
εἰο., ὁπηνίκα . .. ἐν ἑκατέρᾳτε “αἱ δι ϑεᾶβοὴ.. ... 1ῃ βοῇ οὗ (6 ἴψο 
Βουί5 οἵ 5011... ἢ 

6. ΤΏοτγε ἰ5 δὴ ορνίοιβ ἰδοῦπα δἰΐμον Ῥεΐοσα οὐ αἰΐοσ [15 γϑηλαυῖς, οὐ δὲ Ῥοΐἢ 
Ῥίδοαδ, 



οΗ. χιχ. 8 8-τι ΤΗῈ ΨΙΝΕ, ΑΝῸ ΕἸΟ-ΤΒΕΕ 277 

7 εὖ. ΘΌΡΡοβίηρ, ἤδη, γοῖ ΜΙ 5 [ἢς Ὀ]δηΐβ. ἴο ΡΊΟΥ͂ 85 ἴαϑβί 
ΔΒ. ῬΟΒΒΙΌΙΕ: ΠΟΥ ΜΠ] ἰἢ6 οὐ Πρ ϑίτΚα δηά ϑργουί, ἄο 'σγοῦ 
ΒΌΡΡΟΒΘ, πηοϑῦ γεϑα!ν ἢ--τταο γοὰ μᾶγα Ἰδ!α ἃ ἰαύεὶ οἱ 501] 
ΔἰΙσθδ αν σουκαβα Ῥθηδδίῃ 1ἰ, δρᾶ 1 τ θΎ ον ἢδ5 ἴο ρεπείσζαϊθ βοῦς 
ΤΟΙ] ἢ ΟΥ ΜΏΘΩ 11 ἢδβ ἴο ἔογοα 15 ΨΑΆΥ του ρ ὉΠΌΤΟΚΘΗ 
5011 Ιηἴο [6 5014 ρτοιυηά 9 

δός, ΟἸΘαυν 1 Μ1]1 ϑῃμοοῖ {του ρὮ 5011] ψΏΙΟ ἢ85 Ὀδθα 
ΜΟΥΚΕΘα τογα ἀΌΙοΪον μ8ηῃ [Ὠτουρῇ ἀπποιϊκαα 501], 

“φεῦ, ὙΥΕΙΙ τῆρῃ, ἃ θεά οὗ βαυτῇ ταδὶ Ὀς6 Ἰαϊᾷ Ῥϑηθδαίῃ [Π6 
Ῥίδηΐ ἢ 

δός. 1 «αϊΐα ἄρτξα ; 50 ἰδϑΐ ἴἴ Ῥ6. 
Με. Απαᾶ μον ἄο γοι ἐχρεοῖ γουῦτ οσαξηρ ἴο τοοῦ ᾿αδίϑ 

---ῷ ϑεῖ βίγαῖρῃξ ΠΡ ἤοτῃ οπά ἴο επά, ροϊῃϊτηρ ἴο {π6 51] 
ΟΥ̓ 1 γοῖι 58εἰ 1ἰ βἰδηύνίβα πηάθι 15 δαγὮγ σονγογηρ, 50 85 ἴο 116 
1|Κ6 δὴ ᾿Ἰηνεσίθα ρα) 7 3 

δός ΤῈ δὴ ᾿πνοιθα ρα), ἴο ὯΘ 506, ΤΟΥ 50 [86 ρῥἷδηΐ 
Τατιϑὲ ὩΘααβ. Πᾶνα ΤΟΤΕ ἐγές ὉΠΩ͂ΘΙ ὁτουμᾷ. ΝΟΥ͂ [ἰΐ 15 ἴτοτα 
{π656 88π16 εγὲς οἵ {Π6|τ5, 1 ᾷ ξ1 ΤΑΥ͂ {ταδί τὴν ὁσῃ," (μδ΄ Ὀ]δη 5 
Ραΐ ἰουτῇ {Π6}Ὶ βῃοοίβ αῦονε ρτοιμα. 1 ᾿τ]ΔρΡΊΉ6, (Πεταίογθ, [6 
ΟΥ̓́Θ 5 511] υηἀετρτοιηά Μ01}}} ἄο [π6 βϑηθ ρσθοίβοϊν, δηᾶ σψ] ἢ 50 
ΤΏΔΏΥ Ὀπα5 411 5ρτρΊίηρ πΠ ΘΙ δαυίῃ, [6 ρἷδηΐ 1156}, 1 ἄγρα, 
5. 8, ἽἜΟΪΘ Μ011 σρζουΐ δηᾶ ϑῃοοί δῃᾷ Ῥιβῃ [15 ΜᾺΥ ΜΠ σρεεά 
Δα νἹΡΟΌΓ. 

Ζεῆ. 1 ΥΩΔΥ (6}1] γοι (μα οὐ ἴμεϑθ ροϊηΐβ, ἴοο, ὑοῦ 
Ἰαάρτησηὶ ἰ411165 ὙΠ τὰ ον. Βαξ πον, 58ου]α γοῦ οοηξδηΐ 
γου β6 1 Ὑ 1 ΤΏΕΓΕΙΥ Ποδρίηρ ῸΡ ἴῃς φαγί, ΟΥ Ὑ0}}}} γόο ΡΓΘ55 
1 ΒγγΪν τουπα σοῦ ρἰδηΐν 

δος. 1 5Που] ἃ σαιίϑίηἶν ργεθ5 ἄονῃ [6 δαιτῃ ; ἴοσ ἴζ τπ6 
ΘΑ 15 ποῖ ρῥγεϑϑεᾶ ἄοόνῃ, 1 ΚηΟΝ {π|] ψ͵ 611 {παὶ δ οὴβ {1Π168 
ὉΠ6ΔΘΥ [6 ᾿ηἤπεηος οἵ γαϊῃ [Π 6 ὈΠΡΓΘΘΒΘα 501] Μ011 τ ἴο οἷαν 
ΟΥ πιπᾷ ; δὶ δηοίμου, ππᾶθυ (ῃ6 ᾿πῆποηος οὗ {π6 56η, 1 1} 

1 ΤΆ. “ΕἸ γουῦ 5οὲ (86 ΨΠΟΙ]6 οὐατηρ' σιγαῖρς ἀρ, ᾿βοίηρ Ὠοανθηναγαᾶβ.᾿ 
2 2.6. ΔΆΡΊΙΟΘ, “ἼΠκ6 {Π6 Ἰειίευ Τ' (ογ 1.) ὉΡΟΩ 115 Ῥβοὶς. ̓  566 Τιογά Βδοοῃ, 

Δαΐξ, Μέεξ, Οεδηΐ. ν. 426: “ΝΘ γοὰ ψοῦα Πᾶνα τδηΥ ΠΕ τοοῖς οὗ 
Γγαϊ(-ἰγθθβ, [κα ἃ ἴονν {Γ[ε6 δῃᾷ ὍΟΝ ἴἰ δηᾷ ἸδΡὺ 811 Ὧ15 Ὀγϑῆοῃθβ δαὶ ὌΡΟΗ 
1ῃ6 ρτουηάᾶ δηά οδϑ δὺῖ ἀροὴ (Πθηὶ; 8η4 Ὄνου ὑνὶρ ΨΜ11 ἰαῖκα τοοί. 
Απᾶ 1{}15 ἰ5. 8 νειν ῥγοῆίβ 18. Ἐχρογπιθηΐ ἔῸΓ σοΟϑΕΪν ἰγθοβ (ἔογ {π6 ῬοπρῊ 5 ΜΠ} 
Τηδ ΚΘ δίοοϊς Ποιὰ ΟΠΔΓΡΈ), ΞΌΘὮ ἃ5 τα δρυϊοοίβ, ρεϑοῆθϑ, δἰτηομβ, σΟΥ ΘΠ8Ώ5, 
ΤΌ] ΥΥθ5, ἤρβ, οἴο, 86 |πκ 15. σοῃτηθα!ν Ὀγεοιϑεα ὙὙ] 1 νίηθ65, ΤΟδ65, 
τηϑὶς τοβθβ, εἰς, 

5. Τῆι, “1 ἰ5 ἔγομι Π6ΙΓ ογοϑ, 1 566, ἰμαΐ ρίαηίβ.. .. 2) 
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[ἢ ἴο 58η4 οΟΥ αδι ἴο [886 γνΕΥῪ Ὀοίζοιῃ : 50 {πᾶ ἴῃ 8 ῬΟΟΥ 
ἰδ τὰη5 ἃ τίϑβίς οἵ Ὀείηρ ἢγϑί τοἰθα στ} τηοϊδίασα ὈΥ {86 
ΤᾺ], Δη4 ποχί οὐ Ὀεϊηρ 5 νο θα ἀρ πὰ ἀτοῦρῃς ΓτοΌρἢ 
ονευμϑδίίηρ οὗ (πε τοοίϑ.ἷ 

“ροῦ. 80 ἴὰ 85 1ῆ6 Ὀ]δ Πρ ΟΥ̓ νἱῆδ5 15 σοπῃοοχηεαῶ, 11 
ΔΡΡΘΔΓβ, ϑοογαΐθϑ, [δῖ γοι δρᾶ 1 δρϑίῃ ἢοϊα νἱϑνὴϑ ῬΥΘΟΙ5ΕΙΥ 
5ΙΏ.114Γ. 

Απα ἄορϑ5 [Π15 τηϑίῃοά οἵ ρ]δητηρ' ΔΡΡΙΥ 4150 ἰο ἴῃς ἢρ-ίγεαῦὺ 
(1 ̓ Ἰηᾳαυϊτοά). 

“ρεζ. ΒΌτγεΙν, δα τοὶ ἰο [ῃ6 Πρ-ίγεα δίομθ, Ὀπὶ τὸ 811 186 
Τρϑί οἵ {πίτεθϑ2 ὙΠαΐ τεάβοη ᾿ηαθεᾷ σου] [ποτα Ὀ6 ἴου 
Το]θοίηρ Ιη (ἢ6 οαθ6 οὗ οἴμοὺ ρ᾽δηί-στονίῃ5 " δ 15 ἰοπηα ἴο 
ΔΏΒΨΜΕΟΙ 50 Μ0Ὲ}} ὙΠ {πε νης Ὁ 

δός, ΗΟΥ͂ 5}4]}] γα ρίαῃΐ [26 οΟἷτνε, ὈγαΥ, ᾿βοποιίϑοῇτ ἢ 
“πο. 1 566 γοῦν ῬΌγροσα. Υοι αϑῖκ ἰπδὲ σιδϑοη ἢ ἃ 

ΨΙΘῪ ἴο Ρᾳϊ τὴς ἴο (ῃς ἰεδδί,, θη γοὰ ποῦν ἴῃ6 ΔΉΒΜΕΙ 
γΟΌΓΒΕΙΓ 8.5 611 85 Ῥοϑβθ]6. Ὑουῦ σϑῇ 566 ΜΠ γΟΌΣ Οὐ ογεϑῦ 
[δὶ 108 οἷϊνε ἢδὰ5 ἃ ἄδθδθρεσ (τεθῇ ἀπρ, ρῥ]δηϊεα 85 Ὁ 15. 50 
ΟΟΙΠΙΠΟΏΪΝ ὈΥ ἴῃς 546 οὗ τοδᾶάβ. οι οδῇ 5866 (ῃδί 811 {πε 
γοῦπηρ. ραμπίβ ἴῃ ἴπΠ6 πύγβοιν δάπεῖα ἴο βίσπηρθ. 5 Απά ]ἸαΒΕν, 
γο! οδῇ 566 παῖ ἃ ᾿τ}ρ οὗἉ οἷαν 15 ρδοβεα οὐ ἰῃς ᾿ραά οἵ 

1 ΤὨΤΟΠΡΉ “6 γα Ῥεϊῃρ' ἰοο το Ῥοίίζοτη ᾿θαΐ. Ἡοϊάθη (εἅ. 1886). 
2. ἀκρόδρυα -Ξ- “" Ξἀἴ016 ἔγαιϊ5᾽᾿ ἴῃ ΚἜηορΒοπ᾿ 5 {ἶπηθ. 566 ῬΊαϊ, Ογέζέ, τὰν Β; 

Ὄκιῃ. ἐς. Διεοσέγ, τορι; Ατϑίοι. Ζέδζ. Αἢ. νἱ]. 28. 8, οὔτ᾽ ἀκρόδρυα οὔτ᾽ 
ὀπώρα χρόνιος; ὝΒΕΟΡἢγ. 27. ὰ ἵν. 4. τι. (Αἱ ἃ ἰδίεσ. ρογίοά, 568 Οεοῤοϑι. 
Χ, 74, ΞΞ “' ἔγαϊ15 Ὠδνίηρ' αι Βασαά τἱηα ΟΥ 5}6]1],᾿᾽᾿ δι». παΐβ, ΘΟΟΙΏ5, 85 ΟΡΡροβδϑᾶ ἴο 
Ῥθαῦβ, ΘΡῬίβθβ, βσύαρβϑ, εἴο., ὀπώρα). ὅ85866 ξασίμευ [ῃ6 1ητογθϑίηρ' ΓαρΌ] οἢ 5 ἸΏ 
ΡΙαῖ. Ζατυς, 844 Ὁ, 8485 Οσ. 5. Τῆι, ““φῬ]δηίίηρ ἴῃ ρἝηθγα. ἢ 

4 ῬΙαῖ, ᾿γοί, 3τι Β, 349 α; Ζ7εαρί. 157 Ο: “1 οδηποί ταδί οὐΐ 
γγ ΘΙ ἤου γο ΔΙῸ ρἰν!ηρ γΟΌ ΟὟ ΟΡ᾿ ΠΙΟ᾿, ΟἿ ΟΩΪΥ Μαληρ ἴο ἄγαν τὴ ουἱ ἢ 
(Τονείι). 

δ᾽ 566 ἄῇονβ, 88 σ-το. Ἐογ [86 δἀνβῃηΐαρε, 566 (δοῤοῦ!. 111. τι. 2. 
6 Ἡοϊ]άδῃ οἵ. Ψίτρ. Οδογρ. 1ϊ. 30ο--- 

αὐἴῃ εἴ οδπάιοῖθιβ βθοῖϑ, τα 116 ἀϊοία, 
γα διταν ε βίοσο γϑαϊχ οἱδαρίηδ Ἰστιο. 

Τα 5Ξἔοοϊς ἴῃ 9] 1σθ5 σαὶ, απά ἔογι ἢ 5.41] βῃοοῖ, 
Ο Ῥδβϑίῃρ βίΎδηρθ ἱ ἴχγοϊῃ δδοῦ ἀτν 51|1ςβ ἃ τοοί (ἢ ο]Ἱάβῃλ. 

566 ]οῇη Ματγίσγῃ αὐ ζοο. : “1 (ογάβδ βαγϑ, (μὲ ψῇδί [88 Ῥοδί ἢθῦθ βρϑβαῖκϑ οὗ 
νγει5 Ὀγθοι 56 α ἴῃ ϑραίΐῃ ἴῃ ἢϊθ {ἴτ|θ6, ὙΠΘΥ ἰδῖκα [ῃ6 (τ οὗ δῇ οἱΐνθ, βαγϑβ 6, 
ἄεδρτῖνε 1 οἵ 115 τοοῖ δῃαᾶ Ὀγαηοθθϑ, δηᾶ οαΐ 1 ἰηΐο βθνεσαὶ ρίθοθϑ, θοῇ ἸΘῪ 
ραΐϊ ἰηίο [88 στουῃᾷᾶ, ψΏἝποδ ἃ τοοί δηᾶ, βοοῇ δήογναγᾶβ, 8 {γ6 6 15. Τογτηθά." 
ΤΏΪ5 τηοᾶβ οὗ ῥγοραρϑίίῃρ ΕΥ̓͂ ἀὐν ῥίβοβϑ οὗ {π6 ἱγαηῖς (Ἱ} ῬΑΙΙς ΟΠ) 5 ποΐ ἴο 
Ὅδ6 οοηϊοπηᾶθδα ΜΙ μδῖ οὗἁὨ ““ {ΟΠ ΘΟΙΒ ᾿᾿ τηξηϊοηδά ἴῃ Οδογρ. 11, 62. 
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ΘΥΕΙΥῪ οΪδηί, δηᾶ τῃ6 ρογϊοη οὗ τῃ6 ρίδαὶ δῦους [6 501] 15 
ΡΓοϊεοϊβα ὈΥ ἃ ψταρριηρ. 2 

ιϑόε, 65, 8411 [656 [Π1ηρ5 1 566. 
Ζεἦ. Αταηίεά, γοῖ 566: ψῃαΐ 15 ἴΠθγὲ ἴῷ τῆς τηδίζου (Πδῖ 

γοι ἄο ποῖ πηάἀεογϑίδηα ἢ Ῥεῆδρϑ γοι δ΄8 ἱρῃούδηΐ ΠΟΥ͂ γο8 
ΔΙ ἴο ἰαν ἴῃ6 ροϊβῃεγα οἡ [86 οἷαν δ ἰορ ἢ 

δός, ΝΟ, 1ἢ ΨΕΙΥ βοοίῃ, ποῖ Ἰρῃούδηΐ οἵ [ἢδί, Ιϑομοιηδοῆμ8, 
ΟΥ δηγίῃϊηρ γο τῃθη!]οηεᾶ, Ταῦ 5 1π8ὲ τῇς. ΡᾳΖΖίθ, δῃά 
Θραῖη 1 ᾿Ὀξβαΐ ΤῊΥ Ὀτγαϊηθ 5 ἴο αἰβοονοῦ ΜψὮΥ, θη γοὰ ραΐ ἰοὸ 
6 [δαῇ αιρϑίίοη ἃ 16 Ῥδοῖΐς : “δά 1, τὰ Ὀτοῖ, τ[ῃ6 Κηον- 
ἰεάᾶραε ον ίο ρίδης ν᾽ 1 δηϑνεῖεα, “Νο.) Τὴ] (πδὰ [1 
ὭσγοΥ Μοῦ] ἤανα βίσιοῖκ τὴ ἰῃδαΐ 1 σου 9Ὁ αἱ 411 ον 
Ὀἰδηθίηρ τησδῦ 6. ἄοῃβ. Βεΐ Ὧο ΘΟΟΠΘΙ ἀο γοῖι Ὀερίῃ ἴο 
ααθϑίίοη 6 Οὐ 680 ρδγ]ουϊα φροϊηΐ ἴδῃ 1 οσδῇ ΔΏΒΨΕΥΙ 
γοῖ ; δηά ψνῆδί 15 ΤΏΟΥΘ, ΠΥ ΔΏΒΥΟΥΘ. 816, γοὰ [611 τηθ, δοοογαά- 
δηΐ ψὩἢ (ἢ6 νίεννα οὗὁἨ δὰ δίπουν ὁ δὲ οὔσα 50 5.111 δηά 580 
ἙςαἸΘ ταις δ5 γουτβο!ῖ, ΘΑ, ᾿ϑομοιηθοθι5, 1 δὴ ἀἰθροβαά ἴο 
αϑὶς : “ οθβ ἰθβδοῃίηρ σοηϑίδῦ ἴῃ Ραϊηρ ααΘϑ 5 ἢ 8 Τηαροᾶ, 
[ῃ8 5εογεί οἵ γοῦν ϑυϑίεη 85 15. {Π15 Ιηϑίδης ἀἄδνηβα ΠΡΟ 
8. 1 56ξβ ἴο 866 ἴῃΠ6 ῬΠΠΟΙΡΙ6 οὐ ψὨΙοῆ γοὰ ραΐ γοῦγ 
ααθϑίοηϑ. Υοῦ Θά τὴς [Ὡτουρῇ ἰῃ6 ΠεΙά οὗ τὴν οὐὴ Κηον- 
Ιεἄσο,6 δῃά {πε ὈΥ ροϊπηρ οὐδ δηδίορίθϑ ἡ ἰο ψιῃδὶ 1 πον, 
ρΡοίβαδάθ πῖθ (πὲ 1 τα! ]ν κῆονν βοηλα {πηρ5 ΠΟ ἢ ἈΠ ΠΘτίο, ἃ5 
Ι Ῥο]ανθά, 1 δα πὸ Κπονίθαρε οὗ 

Ζεῦ. ὍὯο γοι ϑαάρροβα 11 Ῥερδὴ ἴο φαθϑοῃ γοι σΟη- 
ΠΘΓΏΪΗΡ ἸΠΟΠΘΥ͂ ἃμα ἰΐ5. 4αδ]ν,3 Τ σου] ὈΟΒΒΙΌΪΥ Ῥοιϑαδᾶθ 
γοι {παῖ γοι ΚΠΟΝ {π6 ταείῃοα ἴο ἀΙἸδυπρι 5 ροοά Ομ 8156 
οοῖη ἢ ΟΥ οου]ά 1, ὈΥ ἃ 5ἰσίηρ οὗ αι δϑιϊοηβ δροαὶ Παΐα- Ὀ] ΥΎο 5, 
ΡῬδϊηΐευα, δηα [6 [πτρ, ᾿Ἰμποα γοι ἴο Ὀείίανα τῆι γοι γουτϑεὶξ 
ΚηΟΥ ΠΟΥ͂ ἴο Ρῥἷαν [ῃ6 Παίδ, οὐὁἨΎ Ῥϑιηΐ, δηα 50 ἰουτῇ ἢ 

ἐ 566 ΤΏΘορΡὮγ. 27. δῶ. ᾿ὶ. 2, 4; ὧδ (αι. Ἰ᾿ϊ 5. τὸ; (δοῤοι. ἴχ. τι. 4, ἈΡ. 
ἘοΪά.; (οἱ. ν. 9. τ; χὶ. 2. 42. 

2. Οὗ, ““φονεγδᾷ ἀρ ἔοσ ργοίθοξίοη. " 8. 566 δῆονθ, χυἹ[, 9. 
4 Οὐ, ““ψῇοϑα 5111} ἴῃ ξαυταΐηρ 15 ργονογι8]."Ὁ 
ὅ Τιῖ. “15. παρϑιϊοηϊηρ' δου 41} δ Κἰηα οὗ ἰδϑοῃῖηρ ἢ 566 ῬΪαῖϊ, ἤζεηο, 

ἥφρῃ. ΤΝ. νὶ. τῇ. 
θ Τὸ ἀρρϑδαῦϑ, ἴδῃ, μα (6. Χοπορῃμοῃίθαῃ ϑοογαίθβ δα5 ἐπιστήμη Οὗ ει Ξοτί. 
7 Οὐ, “8. 5665. οὗ γϑϑϑιη ηοθϑ," “ οἷοσθ ρα τΆ 1615, τεδϊηρ ἐπιδεικνύς : 

ΟΥ̓ 1ἴ ψι ἢ Βτοῖι. ἀποδεικνύς, [8.5]. ““ὍΥ ργονίῃρ ϑα ἢ ΟΥ ΘῈ 0 ἢ ἃ [Ὠἰηρ ἰἴ5. ΠΚῸ 
5οὴ6 οἴμοῦ τη ον ἴο πὴ6 δἰτεαάγ." 

8 Τάιϊ, ““ΏΘΙΒΘΥ ἴἰ 15 σοοά οἵ ποῖ. 
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δος. ῬΟΙΏΔΡ5 γοι τηϊρῃΐ ; ου ἤανα γοι ποΐ ρεγβιδαβξα τὴ8 
1 δηλ ροβϑεβ564 οὗ ρεγίδος Κηοσνεᾶρα οὗ [ῃ15 τὶ ὁ ΒΒ δ γ,} 
ΑΙΌΘΙΓ 1 Κῆον [μδ΄ ἢῸ ομβ δυοῦ ἰδαρῃϊ (15 τί ἴο τὴε ἢ 

Ζεῦ. ΑὮ 1 {δῖ 15. ποῖ {[π6 δχρίδηδίίοη, ϑοοζαῖθθ. ΤῊΘ 
{ἢ 15 δὶ 1 ἰο]α γοὺ Ἰοηρ δρὸ δηᾶ Καρί οἡ ἰδ! Πρ γοα. 
ΗΔ ΥΥ 15 δὴ αἵ 580 ρϑεηΐίβ, 580. υτηδηθ, ἰῃδΐ τηϊβίγεϑϑ- 
Ἰκ6 5ὴ6 τῇδίςοβ. 411 ἴῇοβα ψηὴοὸ Ἰοοῖς οὐ ὨΘΕΙ͂ οὐ ᾿ἰδίΐθῃ ἴο 
ἤἢθΓ νοῖοβ ἱπίθ!Πρεηὶ 35 οὐ Βούςοὶ δὲ οὔςοθ. ΜδϑῇΥ ἃ ἰδϑβθοῇ 
ἄοεθϑ δϑῇβ Ὠϑύβεῖ ρα ΠΟῪ ᾿εϑὶ ἴο ΕΕΥ σΟΠΟΙ 5 οὴ5. ΜΙ 
ἢογὃ. 9566, [οΥ ἰηδίδησβ, Ποὺ [ὴ6 νη6, Τηϑκίηρ 4 ἰδ 61 οὗ 

1886 πραγεϑί {66  ΒΏΕΓΕΟΏ ἴο ΟἸΤᾺ, ἸΠΙΌΥΠῚ5. ι15 δαὶ 1 πΕεαϑβ 
ΒΏΡΡοτί Αποη ἰΐ βριεδᾶβ δρτοδα 115 ἰἴθαᾶνεβ ἤθη, ἂἃβ 1 
ΒΘΘΙῺ5 ἴ0 580, “ΜΥ ρύδρεϑ δἵε γοιηρ, ὨἹΥ οἰ βίοις θη οΥ,; 
8 ηα 50 ἰδδοῆθϑ τι5, ἀστὴρ (δὶ βθάβοη, ἴο βοξθῃ δῃηᾶ βϑῆδαβς 
ἴῃς ρατίβ εχροβεά ἴο [6 ϑαῃ᾿β τανϑ; θα ἤδη (6 Δρροιϊηϊεα 
πηοϊηθηΐ σοΙΏ65, ΘΠ ΠΟΥ͂ 1 15 {1Π|6 [ΟΥ̓ ἴῃ6 5 ]]Πηρ ΟἸ βίους 
ἴο Ὀ6ς 5ϑνεείθηθα ὉΥ ἰῃ8 51η, ὈδΠο]ά, τ αἸῸΡ5. ἃ ἰθαΐῦ δῃά 
[δὴ ἃ ᾿ἰδαΐ, 80 ἐεδοῃϊηρ τι ἴο 5Π1Ρ 1 Ῥᾶτῖα [561 δῃᾶ ἰδεῖ τῆς 
γίηΐαρα τίρθη. ὙΠ ρ᾽θηίν ἰδαιηηρ, 566 τς [γι 116 τηοίμεῦ 
ΒΏον5. ΠΘΙΓ ΤΉΘΙ]ΟΥ͂, οἰ δίθιθ, δα τ[ἢ6 ψὮ16 15 ὩθΥΘΙηΡ ἃ ΠΟῪ 
Ῥγοοά ἴῃ Ὀγηη8] ογιἀθηθϑθ 850. 1τῆ6 νίηθ ῥρδῃί ἰθϑοθεβ. τ15 
ον Ὀοϑί ἰο ραίμευ ἴῃ [6 νἱηΐαρθ, ὄνθ δθ. ἤθη ρϑίμοι ἤρϑ, 
[86 1αἱοϊοοὶ Εγϑι δ 

ΧΧ.---Αὐ [ῃ15 ροϊηΐ ἰῇ [6 σοηνδίβδίοῃ 1 ταιηδικοᾶ ; ΤῈ]] 
τη6, Ιβοβοιηβομιιβ, 1 τ[ῃ6 ἀείδι]|5. οὗ 1ῃ6 ατ οὗ Βυβ δ ΓΥ 816 
[Ππ|5 ΘΑ 5 Ὺ ἴο ἰδδγῃ, 8:6} 411 δἰκὸ Κῆον δὶ ἡξεαβ ἴο Ὀ6 ἄοῃβρ, 
ΠΟΝ ἄοσϑ 1 Βάρρεη ἰπδῖ 81] ἔΔΎτηουα ἄο ποῖ ἔδτδ δἸΠκθ, θα  Βουὴ6 
ἴἰγε ἴῃ δππθηοαε οὐημῖηρ τοῦτα ἰμδη {ΠΕ6Υ οδἢ ΡῬΟΒΒΙΌΪΥ ΘὨ]ΟΥ, 
ΨΏ16 οἰμοῖβ οὗ ἔποῖ [81 ἰο οὐίαϊῃ [Π6 Ῥαγϑϑὶ ΠΘοθβϑαυῖθ5 
Δα δοίῃδ]ν τὰ ἰηΐο ἀδῦι»Ὁ 

ΤΥ τ6}1 γοὰ, ϑοογαῖθϑ ([ϑοβοιάδοῃῃ5 τε ρ]164). Τῷ 15 ΠΟΘΙ ΓΠ6Υ 

1 ΟΥ, ““βἴῃοβ γοι δοίσδ!ν ϑασοθθαθα ἴῃ Ῥογϑϑαϊηρ' τι 1 νγα5. βο ΘΕ 811 
νΘΥΞΘΩ͂ ἴῃ, εἴς. 866 ΡΙδί. δζαξθεϑι. 301 Β; Ζ2 Ἴεαφέ, δοϑ Ἑ; Ατιϑίοι, “21. ῥοοξ. 

Ἰ, 6, 4; -(φέερ. 8. 4τ. ᾿ 
2 Οἵ, “"ρῖνϑϑ βεη δ ὁὔοα ἃ ρεγίδοί Κηονίθαρε οὗ βουβοὶ "ἢ 
85. Τὶ, “Ῥεβί ἴο θα νι ΠοΥ,᾿ Ὁ “παῖζε ἀ56 οὐ μου.ὄ᾽ 
4 Τιϊ, ““1τεδοῆθ5 τπι5 ἴο ῬΤῸΡ ἰ{.᾿ δ. Τῆι, ““γεί ᾿τηχηδίασγε. 
θ Οἵ, ““ἔγϑί οὔϑ δῃᾶά [86 ΔΟΙΏΘΥ 85 ἰΐ σύν 6115, ΟΥ, ΒΒδίζοβρθασε: 

ΤὨδ τιϑῖον Ρἷαμι ἀοίῃ [411], τὰς στέξῃ ϑεῖοΐςβ ἔδϑί, 
Οὐ Ῥεΐῃρσ βαυὶν ῥα ϊ ἃ 15 βοὺσ ἴο ἐβαβία (7. πα «4. 527). 
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Κηον]ςαᾶρε ΠΟΥ ἰδοῖ οἵ Κπονϊεάρε τη {π6586 μυβραπάμηθη ΠΟ ἢ 
Οδ.1565 ΒΟΠ16 ἴο 6 Μ61] οὔ ψΏΠῸ οἴποιβ δῖα ἴῃ απο 65 : 
ὭΟΙ Μ1] γοι! ονοὺ Ὦθαὺ δοθῇ ἰαϊθς δῇοδί ἃ5 [δ [ἢ15 οὐ ἰδαΐ 
Θϑίαία ἴδ5 ροηε᾽ ἴο τη Ῥδοδιδα [ῃ6 βδόϑεὺ [116 ἴο .50.0 
Θύθηϊν, οὐ ἴῃαῇ (ἢ6 ρ]αηίον [8116 ἴο ρῥ᾽αμπί βἰγαισῃῦ τοῦδ οὗ 
Ὀἰδηΐβ, ΟΥ [δὶ βοἢ δὴ οὔδ,} Ῥείηρ ἰρῃοζαηΐ ψῆδί 501] νὰ 5 
Ὀεϑί ϑυϊεα ἴο ὈΘΑῚ νίηθβ, μδα βεῖ ἢ15 ρ᾽δηΐβ ἴῃ βίθυ!α ρστοῦηά, 
ΟΥ (ῃδὲ δηοίμευ 5. γγὰθ ἴῃ Ἰρῃοίδηοα ἰμαὶ ἔδ!]ον τησϑὲ ὈῈ 
Ὀγοκθὴ ῸΠΡ ἴῸΓ Ῥύγροβοβ οὗ βονίηρ, οὐ παι ἃ {μἰτὰ ὃ ψὰ5. ποῦ 
ΔΔΥΘ ἰηδι 1 15 σοοά ἴο ΤΙῺΪΧ ΤΩΔΏΠΤΕ 1 ΜΙ {πῈ 501. ΝΟ, 
ΥΟΙ Δ΄Ὲ ΤΟ τηοτα [ΚΕ ἴο ἤδα 8414 οἵ ϑο-δπᾶ- 50: Νὸ 
ΜΟΠΔΘΥ [ῃ6 τηδὴ ρείβ ἴἢΏ πὸὺ Μηρθαί ΠῸΠῚ [ἰ5 ἔασι, ΜΏΘη 
Ὧθ ἰακεθ πὸ ρϑῖῃηβ ἴο πᾶν ἴ ον ΟΥΓ ῬΓΟΡΟΙ͂Κ τδηθπγεά. 
ΟΥ οὗ βοὴ οἴπεσ ἰῃδὶ ἢ6 ρζόονδ ῶὩ0 ψ|π6: ΟΥ̓ σοῦτβα. ποί,. 
θη ΠΕ ἰαίζοθ ΠΟ Ῥδίηβ δἰ ΠΕῚ ἴο ρἰδηΐ ΠΟ νἱη6 5 ΟΥ̓ἴο τηδἶζα 
ἴῆοβα 6 ἴδὰ85 Ὀθδγ ἔγαϊ. Α {πϊτᾷ [85 ὨΘΙΠΕΥ βρβ ΠΟΥ ΟἸΪγ 65 ; 
Δηα ἀρδῖη [Π6 56] ἔβαιηβ τϑᾶβοῃ : ΕΗ ἴοο 15 σδῦείθϑβ, Δη6 ἰαῖκεϑ 
ἼΟ 5ἴερ Ψηδίανεσ. ἴο ϑισοξεα ἢ φτοΙηρ ΘἸΓΠΕΥ ΟἿΘ6 ΟΥ 
οἴῆεσ. Τῆεθα δία {86 ἀἰιβῃοοηβ ΟΣ τηᾶκῈ 4} [ῃ6 

᾿ ἀΙἤδγθηος ἴο ῬΓΟΒΡΕΙΙΥ ἴῃ ἐαυπλίηρ, δι τηοτα ἴδῃ ἰδ6 τεραυϊθά 
ἀἸΒΟΟΥΘΙΥ͂ οὗ ΔΩΥ ΟΙθυεῦ ΔρτΙ α]ΓγΑ] τοί πο οὐ ταδοδίης. ἢ 

Υοῦ Μὴ] Πηά [π6 ΡῥγΠΟΙΡΙ6. ΔΡΡΙΙΘ5. οἰβείθσο, ὙΠετα 
ΔῈ Ροϊηΐβ οἵ σἰγαίΐδβρῖς οομάπος ἴῃ ΜΏΙΟ. ρϑηθγαΐ αἸΠδΥ 
τοί δαοῇ ΟἾΠΕΥ ἴοὺσ τῃὴ6 Ὀδίζου οὐ 1ῆ6 ψόοΐβθα, οί ᾿ϑοδί86 
ἴεν αἰΠεγ ἴῃ ταβϑρεοῖ οὐ ψῖΐ οὐ Ἰπᾶρτηθηΐ, θᾳξ οὐ οσδτοδι}- 
ΠΕ655 ὉΠαουὈδίςαΪγ. 1 ϑρεαΐς οἵ {πῆρ πη [Π6 σορηίδδηοα ἡ 
οἵ Ἔνεῦν ρεηδτιαὶ, δηα ᾿Ἰπάθθα οἵ δ]ηγοβῖ ὄνευν ρυναῖθ βο] Ἰ6ὺ, 
ΟΝ 5ΟΠ6. ΘΟΙΏΠΔΉΕΥΒ. Δ1ΙῸῈ ΔΓΕ] ἰοὼ ΡΟ οσ δη4 ΟἸΠΕΙΒ 
ποῖ, Υμο αοβ5 μοί Κποῦ, ἰοῦ ἰπϑίδηςθ, ἐμαὲξ ἴῃ τηδυοῃίηρ 
[ὨΓΟῸΡΗ ἃ ΠΟΘΕΠ6. ΤΟΥΠΤΟΥΥ Δ ΔΙΙΩΥ͂ ΟΠ ἴο τλδτοῖ ἴῃ {ΠῈ 
ΟΥΘΥ Ὀεδὶ δἀαρίξα ἴο ἀδίῖνου Ῥαι]α ἢ οἤξος σμουἹα πθεά 
ΑΥ156 ἢ ὅ----ἃ σο]άδῃ 1116 ψΏΙΟ,, ρα μοί} οΡεγεα ΟΥ̓ ΒΟΙΏΕ, 15 
ἀἰβορεγεα ὈΥ οἴμεῖβ. Ἀρϑίῃ, 85 811 τῇς. σου Κηονθ, ἴἰ 15 
Ὀείζεσ ἰο ρίαος δύ δπᾷᾶ πῖρῃξ ρίοϊείς ὁ ᾿ὰ τοηΐ οὐ δῇ δηοδιῃρ- 

1 “ἐβαῦίτο ΤῊ Ϊ5.᾽" 2 βαεαῖγε ΤἭδί. δ σααϊχα ΤΟΊ οΓ, ἢ 
4 ὝΒΕΓΘ 15 βοιηθί βίη δ᾽ ΘΤΩἾβ5 ἢ [86 ἰοχί αἱ 115 ροϊῃῖ. ΕῸΓ διηθηβίίοηθ 

566 Βγοιῖί., ΘΟ ΘηΪΙ, Ἡοϊάδῃ, Ἡατίσηδῃ. 

δ. 566 Τῆς, 1]. 81 : “ἘΠΕ Ηδ]]δηΐο ἰσοορϑ πιεϊπίβ δα ογᾶοσ οα {π6 τ τΟ ἢ 
δῃηα Κορί ἃ Ἰοοκ-ουΐ ὑπ}. , ." ---ἰονείί. 

6 5686 ὥνγοξ. 1. νἱ. 43. 
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τηθηῖ. Υδῖ δνξὴ [δ΄ 15 ἃ ργοσοβάπτε ψῃϊοῦ, σδγο αι Πγ οὈβοῖνεα 
αἴ {{π|65, 15. δ {Π|65 ἃ5. σδύθ θοϑν περ]εοίθαά. Οὔος τποτα:. 
ποῖ Οἠ6 τηδῃ ἴῃ ἰδ ἐποιβϑηα,} 1 σΌρΡοβο, θαΐ Κηονβ ἰπδὲ ΠΘΩ 
ἃ [ΌΤῸΘ 15 ΤηΔΙΟ Ιηρ' [ὨΓΟῸΡὮ ἃ Παιτον α6ἢ]ς6, (6 ϑαΐου τιοιμοά 
15. ἴο ΟΟΟΕΡΥ Ρείοσεμεπα σοϑγίαϊῃ ροϊηΐβ οὗ νδηΐαρθ Ὑεὶ 
[Π15 ργξεοδα!!οη 4150 85 θθεῇ Κηοόσῃ ἰο Ὀ6 περ]εοιςά. 

ΘΙΤΊΠΔΙΙ͂Υ, ΘΥ̓ΘΙΥ͂ ΟΩΘ Μ01Π [611 γοι ἰμᾶὲ τηϑηστα 15 ἴῃ6 Ὀεϑί 
[Π]ηρ ἴῃ {π6 μου] οσ δρτὶοα]πΓῈ, Δ ΠΑ ἜΥΕΥ ΟΩΘ οδΔῃ 566. ΠΟΥ͂ 
ὨδίθταΠν 1 15 ῥγοάπορᾶ. 9511], Τπουρὴ τὴς τιρίμοά οὗ γρτο- 
ἀποίοι 15 δοσυγαίοὶν όσγη, ἐπουρἢ {ΠΕῚ6 15 ΕΥ̓ΘΥΥ [ΔΟΙΠΥ ἴο 
σεῦ 1 ἴὶὴῺ δρυπμάδηοθ, 6 βοΐ τϑιηδίηθ ῃαΐ, ΜΜΏ16. ομ6 πηδῃ 
[Δ κ65 ρϑίηβ ἴο ἤδνε τηϑηστγα οο]]θοίθα, Δηοῖ ΕΓ 15. ΘΏΠΓΟΙΥ 
πορίθοί], Απά γεῖ ἀοά 5εηἀθ. τ15 ταῖη ἔγοίῃ ἔφαν, δηά 
ΟΥΘΙῪ ΠΟΙΪΟΝ Ρδοα Ὀεοοιηθθ ἃ. βἰδηαϊηρ ῬΟΟ], ΜΜ116 δατίῃ 
ΒΌΡΡΙ]165. τηδίογιαὶ οὗ δνεῖν Κἰπάᾶ - [ες βονϑῦ, ἴοο, δροιΐ ἴο 
ΒΟ πιιδὲ οἰθαηθα [ῃῆ6 5011, αῃμαᾶ ψῆδὶ μ6 (ἄκος ἂἃ5 τείαβε 
του 1 ἡξεαάθ ΟὨΪΥ ἴο Ὀ6 ἰἤτονῃ ἰηΐο ψαΐῖθι δηᾶ {{π|6 [56] 
Μ11 ἄο [Π6 ταβδί, 5Βῃδρίηρ 811] ἰο ρ]αδάβθη βαγίῃ.58 ἘῸΪ τηδίζοσ ἴῃ 
ΟΥ̓ΘΙΥ͂ 5ΏΔΡ6, ΠΔΥ Θδαγίἢ {5610 1Ἰὴ δίαρῃηδηϊς αῖοθυ ἔπγη5 ἴο πα 
ΤΩΔΉΠΓΘ. 

50, δρδίῃ, 85 ἰοποδίηρ [η6 νδιΐουβ αγ5 ἴῃ ΜΏΪΟΏ ἰἢ6 
Θαυ 156} ποοαᾶς ἰγεδίγηθηΐ, ἰοῦ 85 Ὀείηρ ἴοο τηοϊβί [ῸΓ 
ΒΟΜΙΏΡ, ΟΥ̓ ἴοοΟ 5410 [οὐ Ὀ]δητηρ, {ΠπΠ656 δηᾶ τπ6 ργύοσθϑϑθα οὗ 
ΟἼΓΘ δ΄ Κηοόνῃ ἴο 811 θῇ : ΠΟΥ͂ ἰῇ ΟἿΘ οᾶβα [86 βιρουῆποιβ 
ΜΑΙΘΥ 15 αἀτανῃ ΟΗ͂ Υ ἰτεησῆθθ, δηά ἴῃ {π6 οὐμεῖ [ῃ6 54]0 
οὐγγθοιθα ὈΥ Ὀείηρ τηϊχρα ψ ἢ ναοῦ 5 ποη-5810 ὈΟΑ165, τηοϊϑέ 
ΟΥ̓ αἴγ. Υεῖ ἤξῖβ δραίῃ, ἴῃ 0116 οἵ Κηονεᾶρσθ, ϑοηγθ 816 
ΟΔΥΘΙ͂Ι] οὗ [ἢ6586 τηδίίθυθ, οὔποθ Πρ] ροηΐ. 

Βαΐ δνθῇ 1 ἃ ᾿ϑη ψεῖα δἰτορείμον ᾿ρῃοσδηΐ ψῆδὲ δδιτῃ 
σδη γε], σεῦ ἣἢ6 ἀδραιτεα το βϑοίηρ 8ΔῊΥ {τ ΟΥ οΪδηΐ, 
ῬΓανθηίβα ᾿ρδαήηρ ἴοι ἴῃ6 105 οἵ ΔΎ οὔα 86 {ππἢ 

1 Τιιῖ. “1 ψουϊᾷ ΤῈ Βαγά ἴο βηᾶ [86 ταδὴ ψῇο ἀϊάᾷ ποῖ Ἰκθον. 
2. ΟΥὙὉἉχ ““ἴο 5εἶζε δἀνεαῃίεαρθοιβ ροβίομϑ ἴῃ δάνδῃοθ," Οἱ “7670, χ. 5. 
5. Τ1χῖ, ““ΤΊΠ16 1561} νν1}} τακα ταὶ τ  γθίῃ ἘδυΏ το]οίοθβ, " 
1 2,6. “ΘΔ ΟὮ Τ4]|6ῃ. Ἰεδῖ, δϑο ϑΡυΥΪρ ΟΥ̓ ΞΡΥΘΔΥ οἵ πῃᾶουρτόονίῃ, ἰῃ6 ΨΕΥΥ͂ 

ψεαάς, ΘΘοῦ οἱοα." 1,11. ““ψ Ώδὶ [εἰμ οὗ τδίθυίαὶ, ναί Κἰηαᾶ οὗ 5011] ἄοθϑβ ποῖ 
Ῥβοοιὴθ τθησγα με [γόνα ἱπίο βδίαρηδηΐ νγαῖθυ δ᾽ ᾿ 

' ὅ. 566. Αῃβδίο]. αδοῤ. ἰϊ. το. 9; ΤΒθορῆγ. ὧε Οαπδ. ἴΐ. 5. 4, τό. 8, 8. 
ἩοΙάθη. (. Νίγρ. σεοῦρ. τὶ. 258: ᾿ 

5858 διιξετα [6115, εἴ απδα ρει ροίαν δηλασα 
ἔγυριραβ ᾿πξϑ11κ. 
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δου [5 ει : ἄνθη 80, 1 ραΐ ἰὰ ἴο γοι, ἴἃ ψου]ᾶ ΡῈ δαβίθυ 
[αν ἴου ΔΏΥ Πν]ηρ᾽ 506] ἴο τηδῖίςα Ἔχρειητηθηΐβ οἡ ἃ ρίθοα οὗ ἰδπα,] 
[ῃ8ῃ ΟἹ ἃ ἤοῖβ6, ἴου ᾿πϑίδποθ, ΟΥὐὁἨ Οἢ ὨΪβ [6] ον ηδη. ἘῸΓΣ [ἢ 616 
15. ποιρῃξ τ ϊοἢ δαί αἰθρίαν τι ἱπίθης ἴο ἄξοεῖνε, αὶ ἴῃ 
Οἶδα Δα 5016 ἰαπρῦαρα 5ἰδιηρεαάᾶ ψ|} τῆς 5684] οἵ {τὰτἢ 
56 ἸΠΙΟΓΠῚ5 5 ΔΓ 50η6 οδῇ δῃᾷά σοδῃηοί ἄο 3 ὙΤμὰ5 τ δδ5 
ΘΥΘΟΙ ββεηηθα ἰοὸ της. {Πδΐ δαί ἰ5 (6 ᾿εϑί ἀἰβοονεσεσ οὗ ἔτιια 
Ὠοηρϑίγ, ἢ ἴῃ ἰῃδΐ 58:6 οἴει 811 ΠῈῚ δἴογεβ οἵ κΚηονίθάρε ἴῃ ἃ 
ΒΠΔΡ6 ΔΟσα551016 ἴο 1ῃ6 ᾿δδύηθι, 580 [δῦ ἢ6 Ψἷ1Ὠ)Ο ΓΠῺ5 ΤΉΔΥῪ τοδά. 
Ηδξτα 1 15 ποῖ ορξβὴ ἴο [δε ϑἰπρραγά, δἃ5. 1ὴ οἴμεῖ αὐίϑ, ἴο ραΐ 
[ογναγα τῃ6 Ρ]6α. οἵ Ἰρῃοΐϑῃθοβ οὐ ἰδοῖς οὗ Κηον)βαᾶσερ, ἔου 81} 
θη ΚηΟΝ παῖ δαγίῃ, ἰἔ Κιπα]γ ἰτεαίϊθα, ψ01}} ταραῦ ἴῃ Κιπά. 
Νο! {μετα 15. ὯῸ Μ]ΓΏ655 5 ἀρδίηβί ἃ. σοι 501] 50. οΟἶθδὺ ἃ 5 
ἴῃ οἵ Ὠυβθδηάτν; ὃ 51). 6. ὯΟῸ τήδῇ δνεῦ γε ρειβαδαθβα δἰτηβο 
[δαὶ ἢ6 οουἹᾶ Ἰινε ψιπουΐ τς ἰδῇ οἵ 16, ἨΦδ {πεογοίοτα Πδΐ 
15. ὉΠΒ.ΙΠ6α ἴῃ ΟΠΕΙ τη οΥ- τη ίηρ ἃγίβ δπα ΜΠ] ποῖ αἰρ, 
ΒΠΟΥΒ Ὀ]ΔΙΏΪΥ Ὧδ 15 τη θα ἴο Πηδ]κα 15 Πνϊηρ ὈΥ Ρῥἱοκίηρ δηά 
βίβδ!ηρ, ΟΥ̓ ΟΥ̓ Ὀερρίηρ 4]Π15, οὐ εἶδα 6 τυῖίθϑ Βιτη56 1} ἄονψῃ ἃ 
ὙΕΙ͂ ἴοοΪ. δ. 

ῬΥΘδθη ΠΥ ᾿ϑομοιηδοῆιβ ῥτοσεεαξᾶ: ΝΟΥ ἴ{ 15. οἵ ΡὈΥΠῚ6 
᾿τηροτίδῃσα, Τ ἴῃ τεΐδγεηοα ἴο {πῆς ρυοβία ] μθ55. οὐ Ππρτ 4} 16- 
655 Οἱ ΔρΙΙΟΌΪΓΟΣΕ, ονεῆ ΟἹ ἃ ἰαῖρα δϑίαϊα γῆρας [θα δτα 
ὨΌΤΊΘΙΟΙ5 ὃ ΜΟΥ ΚΙΟΙΚ," ΕΙΠΕ ἃ τηϑ ἰδίζεθ ΔΗΥ͂ Ῥϑίη5 δ 8]]} 
ἴο 566 {πα ἢϊ5 Ια θοῦγουβ αύα ἀθνοίβα ἴο {6 σψοῦΐϊκ οὐ μαῃά 
ἀυτηρ ἴῃς δρροϊηϊεα {{π|6,19 οὐ  ὨεΙμοΥ ἣς περ]εβοῖβ μδὲ ἀπίγ. 
ΘΙΊΟ6. ΟΩΘ τη8 ΜΠ ἰδιτ]ν ἀἸδίδησα ἴδῃ 11 ΒΙΙΏΡΙΥ ὈΥ ὑγουϊκίηρ αἱ 
(ῃ6 {{π|6, Δηὦ ΔΛΟΙΠΕΙ ΤΔΥῪ ἃ5. ΘΆΒΠΥ [411 5ῃοτί Ὀγ ἰδανίηρ ΟΠ 

1 ΟΥ, “1815 ἴαὶγ δαγίἢ Βουβοῖῦ" 
2. Οἵ, ““φδγίῃ ουσ τηοίμϑυ γανθα]β ΠΟΥ ρονοῦα Δηα ΠΕῚ ᾿τηροΐδηςρ, 

1Ὰτ. ““ οὗ τὴ ροοά δῃηά οὗ ἴδε Ῥαα." Ο(ΟΥ, Ὅεκεῃι. αὧν. λογηι. οτϑ. 1:8. 
1 Τῖ, “πο δοοῦβοῦ οἵ, (ΟἿ Δεβοῃ. Ζ.σδδ. 430. 
δ Ἐραδίηρ, ἱτὰ ϑδαρρθ, ἀλλ᾽ ἡ γεωργία, οὐ 1, ψ ἢ 7Δοοῦβ5, ἡ ἐν γεωργίᾳ 

ἀργία, τ :}5]. “85 τι οἵ 1416 η)655 ἴἢ Ὠπσδηάτγ. 
6 ΤΟΥ, “1 ποῖ, 6 τησβὶ Ὀ6 βητίγεῖν ἰγγϑιῖοηδὶ. "ἡ Οἵ, Ῥίαι. “42ο]. 47 α. 
7 Τιῖ. «1 τπιδᾶθ ἃ ρσϑαΐ ἀἰϊἴογθηοβ, ἢ βαϊᾶ, ψἱτ τεραγά ἰο ργοῦὶ απᾷ Ἰοθ5 

1ἴῈ ρυϊοιπίατα. ἢ 
8 ΟΥ 1, δου Ἐου θη, δἀάίϊηρ καὶ μειόνων, ἰὙΘ 5]. ““ ΜΟΥΚΙΏΘΏ ΠΟῪ τήοΎα, 

ΠΟΥ 1655, ἰῷ ΠῸΠΛοΥ.᾿ 

9 ἐργαστήρων, ““Ῥοεῖ.᾿ 1. ἃ 5. οἵ, Ογρᾷ. 47. 65. 4. 866 δῇονϑ, νυ. τς; 
ΧΙ, το. 10 (ῇ, Ἡδτγοά. 11. 1. 2. 

Ἃ Ον, “ΝΥ οὔθ πῆϑῃ ἴῃ ἰδ τλδΊςεβ 811 [)6 αἰβδγεηοα Ὁ... 
“Ὧν σοΙηΡ ΓΟ ΜΙΓΏ.᾽ 

ὡν 

}» παρά,ΞΞ: 
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Ρεΐοσε {6 βου [1η ἴδοΐ, ἴο ἰδὲ {Π6 [6]Ποὐγ5 (αἴκα ἰπϊηρ5. ΘΑ51}γ 
[86 ψῇοΪϊα ἀδὺ [ὨγΟῸΡἢ Ὑ11 τηᾶκο ἃ ἀἰδγεησα θαυ οὗ Πα] 
ἴῃ. {πΠ6 ψῃοὶς ψοσκ.3 

Α5, οὔ 8ἃ ψδικιηρ - ΘΧΡΕΠΙΟΏ, [{ τΔΥ ὨάρΡϑη, οἵ. ἔνο 
ΔΎ ΔΓΘΥ5, [6 ΟἿΘ Μ1]1 ραϊη ἴῃ ρᾷοθ ὩΡρΟὴ [ῃ6 ΟΕ ΠΑ] ἴῃς 
ἀἰβίδηοθε 58 }ὺ ἰῇ ΘΕ ἤνε-Δηα- ΘΩ τη]]65,32 Τπουρἢ Ῥοίἢ 
ΔΚ δὲ γοιηρ δηα Παῖα οἵ Ροάγυν. Τῇδε οὔθ, ἴῃ ἔδοῖ, 15. Ὀβῃῖ 
ΟἹ σομηρδβδίηρ ἰπ6 ποῦς οὐ ψμϊομ μα βἰατίεά, πε βίδβῃβ ουἂΐ 
ΘΑ ἀηα ὉΠΠΙΠΟΒΙΠΡῚΥ ; [Π6 οΟἴΠΟΥ, ΤλΟΓῈ 5140 Κ 1 βρ τ, βίορϑ 
ἴο Τοοσαῦ ΒΙΤη561 Δηα σοηῃίειηρίδίς [86 γεν ΟΥ̓ ἰοππῃΐδίη 5146 
Δα 5ῃδαν ποοῖς, δ5 ἰῃΠουρῇ ἢΪ5. ορ͵ήεος σεῦ ἴο οοιτί δδοῇ 
ΘΘΏ6 Ζερῆγυ. 850 [ἢ ἔδυ ΜΟΥΚ ; [Π6Γ6 15 ἃ ναϑί αἰ δγθποα ἃ5 
ΤΟΡΑΓα5. ρου οηϑηος θαΐνεθη [Πο56 ο ἄο [Π6 οῦκ δρροιηϊθά 
[6 1, δηα ἰῆἤοβθα ψῆὴο ὅἀο 1 ποῖ, πὰς 566 ῖς ὄχοι86 [ῸΥ 14]Θῆθ95 
ΔῊ δῖ βι Πογθα ἴο ΡῈ ᾿Ι5|1655, Τῆα5, Ρείχοοη ροοά Ὠοηδβί. 
ὙΟΥΚ Δηα Ὀᾶ86 πϑρίθοϊ [6γ6 15 ἃ5. ρτϑαΐ ἃ ἀἸ ἤξδγεησα 85 ἴΠ6γῈ 
15 Ὀεύνεθη--- δὲ 5804} 1 5γὺ Ὁ----σῆν, σουΐ δα 161]6η655..} ΤΠῈ 
στάθη οΥβ, ἰοοΐς, ἀῖα Ὠοθίηρ ν]165 ἴο ἰσβαρ ἤθη οἰθδῃ δηᾷᾶ ἔτες 
οἵ ψεβᾶς ; ας (ἢ Ὺ ἤοδ 50 βουτν ἰπαὶ [ῃ6 Ἰοοβα βἰθε σΤΟΥΒ 
ΤᾺ ΏΪΚΘΓ Δηα τοῦθ ρ] θη]. Ο(δῃ γοῖ 6811 {ῃδΐ ὅ δηγιηρ Ἀπ 
[4]Θη685 ἢ 

ΘΌΟΝ, ϑοογαίθϑ, ἀγα {86 115 τ ΏΙΟΝ σδιδε ἃ ἤοῖι56 ἴο ΟΥΠΤΩΌΙ]6 
ἴδ᾽ τόσα ἴδῃ ἰδοῖκ οἵ βοιθηῦῆο ηον]εᾶρο, μοόνανοὺ τάδ τ Ὀ6.6 
ΕῸΥ 1 γοῖι Ψ11 σοῃΒΙεὺ ; οἱ ἴΠ6 οὔξ ἢδηά, ἴπεῦὰ ἰ5. ἃ βίεδαν 
οἰῆον 1 οὗ Ἔὄχρεῆβεβ ποτα 1ῃ6 μοιβ6, αηα, οἡ {π6 οἰδοι, δ ἰδοῖς 
οἵ ρτοπίδοϊβ σουΐκϑ οὐδ1486 ἴο τηδεῖ βχρθῆβεϑ; πξεα γοι ἸΟΠΡΕΥ 
ψοηάσοΥ 1{ τὴς ΠΕΙα σοῦκα οτεαΐθ ἃ ἀδἤοῖΐ δηα ἢοΐ ἃ βΌγρ 59 

ΠἋ ἘΘδαϊηρ' 85 νπ]ρ., οὐ 1 τῷ μὴ πρό κ.τ.λ. ΓΔ 5]. ““ὉΥ ποΐ ᾿δανίηρ' ΟΕ, 
}} 

εἴς. 

2. 2.6. “15. 8, αἰ δγθηςε οἵ ΠΗ͂Υ Ῥὲὺ σεηΐ οἡ [86 ῇο]α ἡ σῖς. 
8. Τῶι, ΠΟ ΡΕῚ 2οο βίβάεββ." 
4 ΟΥ, ““ψΏΟΙΠΥ ἰο ψοΥϊς δηᾶ ΜΟΙ ἰο Ῥεὲ 1416. Ἐδαάίηρ δ5. ϑ'αῦρρο, 

εἴα., οὐ 1 ψ Ἡοϊάξη, εἰο., τὸ δὲ δὴ καλῶς καὶ τὸ κακῶς ἐργάζεσθαι ἢ 
ἐπιμελεῖσθαι, ἰγϑιΆ51. ““Ῥαίνθθη [ο]] δηα σΑΥΘ] 655 γγ} 611 οὐ 11 Ἐχρεηαδα ἴΏεΥΘ 

1165 411 τῆς ἀϊξίδβυθῃσα ; 188 ὕνψο (δϊηρδ δῖα βῃμαογθα δς νθ ἀραγί 85 ἀῦα [Π6 
ῬΟΙΘ5 οἵ ψοσῖς δηᾶ τἷαν,᾽ εἴς, Α. Ταοοῦϑ᾽ δυμθηά, ἀρ. Ἐατίτῃ. “5. ζερ. Ὁ. δτι, 
τὸ δὲ δὴ κακῶς ἐργάζεσθαι ἢ κακῶς ἐπιμελεῖσθαι καὶ τὸ καλῶς, 56οΙῺ5 ΒΘΡΡΥ. 

5. ΟΥ, “500 ἃ Βοεῖ δαρῃι Ραΐ δη 1416 Ἰοοῃ. 
6 (ἢ ΤΒας. ν. 7; αι. δε. 35ο α; Ζ Ἴεαεί. 2οο 8. 
7 Οἵ, “186 δβχρϑῆβεϑ ἔτοπὶ {πΠ6 μοι56 αύα ροίηρ οἡ δὲ 186 π|] ταῖς, ἐν- 

τελεῖς. Ἡοϊάδη οἵ, Ατίβδίορῃ. ἀὐμήρές, 1367: τὸν μισθὸν ἀποδώσω 'ντελῆ, 
“111 βᾶνθ [86 δύγθδῦβ οὐ βθδλθη 5 ΑΡῈ5 ῥα 20 ἃ 2637} " (ΕἼΕΓ6). 
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Τῃ ρῖοοῖ, μοσάνοι, ἐμαὶ τῃἢ6 τῆϑη ψῆΟ οδὴ οἷνε [ῃς τεααϊδιία 
Πεεβα, ψἢ116 5. ΔΙ] ρ᾽ ΘΥΕΙ͂Υ θῖνα [ἢ [86 Ραθα] ΟΥἨ ΔΡΤΙΘΌΪΓΟΓΙΘ, 
Πδὰ5 βρεεᾶν! δηᾶ οἴβδοξίναε τηθϑὴβ οὗ τηβκιὴρ ἸΠΟΠΘΥ, 1 ΠΊΔΥ 
οἷα [Π6 ᾿ἰπβϑίδηος -οὗ ΤΥ ἰδίῃου, ψῇο δα ριϑοιβεα ψῆδί μα 
ῥτεδοῆςα.3 | 

ΝΟΥ͂, ΤΥ ἰίμευ σου] Ὡδνεσ ΘΌΠΕΥ ἸὴῺ6 ἴο ΡῬυχοθαθα Δ 
οϑίαϊθ δἰγθδαάν ἀπάθσ οὐ γαΐοη, ὈὰΓ 1 ἢ ομδῃοεά προῦ 
ὃ Οἱοί οἱ ἰαῃμᾷ ψῃϊοῃ, οὐηρ ἴο ἴπ6 περίθος Οὐ ἱποδρδοῖῦ οἵ 
[ἢ6 οὑξ, ψὰ5 Ὠδιῆει ἘΠῚ ΠΟΥ ρῥἰδηΐθα,8 ποίῃίηρ σψου]ά 
58 5 τὰ ας 1 τσδὶ Ῥαυτομαβα τ. Ηδῤδ ἢδά ἃ ϑβϑαγιὴρ ἰδδῖ 
Θϑίαίεϑ δἰγθδαν Ὁμάθσ οὐ] Πναϊίοη οοδὲ ἃ ἀθαὶ οἵ ΤποηΘΥ δηά 
Δ] ονθα οὗ πὸ πργογεηθηΐ ; 8η4 ὙγΏΘΙΘ ΓΠΕ6ΓΘ 15 0 ῥσόβρθοῦ 
ΟΥ Ππηρτονϑιηθηΐ, τοῖς ἴδῃ παῖ [ῃ6 ρίεαβασε ἴο Ὀ6 γροΐ 
τοι {Π6. ρΡοβϑθϑϑίοη νϑη]θ 65. Τὴ Πειρῃΐ οὗ Παρρίπα6 85 νγ88, 
Ὧ6 τηδιηἰδιηθά, ἴο 566 γοῦ Ῥατοθαβε, Ὀ6 τ ἄδδα οδαϑίίεὶ 
ΟΥ̓Ϊίνα δΔῃ1Π14],, ρὸ οὐ ἱπηρτονίηρ δῦ ὑπάθγ γοῦῦ οὕ η 
ογεβῦ Νον, ποίῃιηρ 5ῆῇονγβαυΥ ἃ ἰδύρει. ἱπούεαβε ὅ ἴδ ἃ 
Ῥίθος οἵ Ἰδῃα τροϊαιτηβα ἤοτα Ὀδίτθὴ ψαϑία δηα Ὀδδιιηρ {τι 
αὶ Ὠυηατοαϊοϊᾷ. 1 οδὴ δϑϑ16 σοι, ϑοοζαΐῖθβ, ΤΊΔΗΥ 15 (ῃς 
ίδατίη ΜΏΙΟ, ΤΥ ἰαἰῆοΥ δηᾶ 1 ἤδανα τ᾿δάρ μοί 1 (ο τοί 
ΠΟΥ͂ ΠΟΥ ΤΊΔΗΥ͂ {{π|65 Τῆοτα ἤδη 115. ΟΥΡΊΏΔ] ναϊπθ. Αμα 
ἴἤξη, ϑοοῖαίθϑ, (15. νϑίθαῦ]α ἰηγθπίοη ἢ 15 850. ΘΔΞΥ ἴο 
Ιϑθαύῃ ἰμαΐ γοὰ ψῆο ἢανα Ὀπΐ πον Ὠδαγὰ 1 ΚΠΟΝ δηα πηάει- 
βίδηα 1Ὁ δ5. ΜῈ] ἂ5. 1 τυβε! ἄο, μα σῇ ΡῸ αὐᾶῦὺ δηα ἰεδοῇ ὦ 
ἴο δῃοίμεοσ [ἢ γοι οἤοοβθ. Ὑεῖ τὴν [δίῃευ αἸα ποῖ Ἰθασῃ 1 οὗ 
δΔηοίῃθι, ΠΟΥ αἰ ἢς ἀϊδοονοῦ 1 ὈΥ ἃ ρϑίῃϊξα! πηθηΐαὶ] ργόσθβ85 ; ὃ 
Ὀυΐ, ἃ5. ἢ6 Ὧδ5 οἴξῃ [ο]α 16, [του ρ ἢ ΡΌ͵ΤΕ ἰονα οἵ ΒΔ ΠΟΥ 
δηα [ομη655 οἵ 101], 6 ψου]α Ὀξοοτὴβ βηδιηοιγοα οἵ βοῇ ἃ 

1 ἀνυτικωτάτην. ΚΑΙ. ϊῥῥαγεᾷ, 1ϊ. 6. 
2 Οὐ, ““ἘῺΟ ΠΔΘΓΕΙ͂Υ ἰϑαρῆΐ τ δὶ ἢ6 ϑα ὨΪ 561 οϑυτϊθα ουδ ἴῺ 

Ῥυϑοίϊοα, 
9. 2,6, οἵἷξκ οὗ ουἰναϊῖοη, ἡ ϑίοΥ δἃ5 σογ ἰδημα οὐ ἴοσ ἔχτιΐ {τ6 65, νἱζ. οἶἶνο, 

Ἐρ, νίηθ, εἴς. 
4 ΟὟ, “Ῥ6 ἴἴ ἃ ἀεδαά τπϊὴρ ΟΥἹἨ ἃ να ρΡεῖ. ΟΕ Ρίαὶ, Ζφασίέ. 174 8; 

 ατῦξ, 7ζ89 Β, 7ζ9ο Ὁ, ὃτ9 Β; (΄. 2. τ7οο. 
5. (Ὁ Ῥεΐον, Φ7ογϑοηᾷ. 111. τ ; διῃηα 586 (ον γ᾽ 5 ϑαν ἀρονα τοίοσγεά το, 
θ Ογ, “15. βιϑοαρί 16 οὗ στεαΐεγ ἱπιρτονθιηθηί. ̓  
7 ΟΥ “ἀϊδοονθυυ. ἡ 5ὅ'δε “μαὖ. 1Π1. ν. τῷ (ΤΊΘΏ5. νοὶ. 1. Ρ. 172); Ζοζλ. 

ΙΝ. ν. 4 (26. νο]. 1ϊ. Ρ. 65); Δ ἰμρέζγι, ΧΙ. 13. 
8 Οὐ, ““ὯοΥ αἰαὶ ἢ6 τοῖς Ὠἷς Ῥταΐὴθ ἴο αϊβοονοῦ ἰἴὑ. Ὁ 866 εν. 111]. 

ν. 23 (αῇονε, ρ. 97). Οἱ Απὔδίορῃ, Οἱομάς, το, μεριμνοφροντισταί, ταϊπτα 
ῬὨΠΟΒοΟΡΘΓ5. 
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ϑροῖ 85 1 ἄθβουιθ θα, δρᾶ τδη ποιϊπίηρ σου]ᾶ σοπίθηϊ ᾿ῖτὰ Ὀαὶ 
Π6 τδὲ οὐ ἴἴ, ἴῃ ΟΥ͂ΘΥ ἴο Πᾶνα βοιηδίμιηρ ἴο ὅο, δῃά δἱ 
[Π6 5816 {ΠΠ16, ἴο ἄδηινα Ρ]δαβαγα Δ]οηρ ΜΙ ρτοῆί Ποσ [ῃ6 
Ρυτομαβθθ. ἘῸΓ γοῖ τηῦιδὶ πον, ϑοοτδίθβ, οἵ 411] Δίμθηϊδηῃβ 1 
ΘΥΕ Ὠεαγά οἵ, ΤΩΥ ἰδίμοι, δἃ5. 1 βθ 6115 ἴο 1η6, δα [ῃ6 ρτβαίεβί 
Ιογα ἴὼσ δρυϊου]!τυγ8] ῬΌΓΘ15. 

ὙΥΏΘη 1 πρα͵ά (Πϊ5, 1 οσουἹᾶ πο τοϑῖϑὶ δϑίκίηρ' ἃ 4 ΘΒΈΟΩ : 
Ἰϑοβοιηδομιβ (1 5414), 1 γοῦν ἔδίμεῦ τοίαϊη ροββεβϑίοη οἵ 
411 [186 ἔδιηβ 6 ρὰΐ ππάδυ οὐ] Πνδίοη, οὐ ἀἸ4 ἢ ρα σι ἢ 
το πῇ θηθνεῦ ἢ6 ᾿ὰ5 οἤδξγεά ἃ ροοά ργίοε ὃ 

Ης ρεαγίεα σι θεὰ, σους ἃ ἀουρὶ (ΤΕ ρ] 164 Ἰβοθο- 
ΤΆΔ Ο 115), Ὀθαΐ ἰΠθη αὖ ομοβ Ὧ6 Ὀουρῃϊ δηοίῃου ἴῃ (6 ῥΪδοα 
οἵ δὲ ἣδ 5ο]ά, δῃᾷά ἴῃ βνΕΥΎ οαθ6 δῇ 0016 4 ἴδηι, Ἰη οτοΎ 
ἰο φτδαν Ὧ15 Ἰονα ἴου σψΟΥΚ. 

Α5 γοὰ ἄδβοσιθα μία (1 ρτοοεθάβα), γοῦν (ίΠ Υ τηϊϑί 
ἰγα]ν πᾶνε Ὀδθη ἔουηθα ὈΥ͂ παΐπτα ψΠ ἃ Ῥαβϑίοὴ ἴοσυ ἢπ5- 
Ῥδηᾶγγ, ποῖ ὉΏΠΚῈ ἰμδὶ σοΥΏ-ΠΠΏΡΘΙΓ ΨΏΙΟΏ Τηθτοἤβηΐθ 5ΒΠΗῈΥ 
τοῦ. Υοῦι πο {Π6ῚῚ ὨΔΌΙ5.: ὈΥ τεάβοῃ οἱ [15 οὐανηρ Δίτευ 
ΟοοΟΙ,2 ΨΏΘΓΟνοΥ ΠΟΥ ἤδα [παΐ σοῃ ἰ5 ἴο Ὀ6 ροί, [ΠῈῪ ρὸ 
581Πὴρ ΟΥ̓ ἴο Πηά 1ΐ, ἔνθ 1{ [Π6Υ τηδὲ οὐοϑ5 ἴῆ6 Αθρϑϑῇ, Οὐ 
τῆς ἘπαχΙη6, ΟΥ̓ ΤΏ6 51 Δ 5685. Δηάᾶ σ θη ΠΟΥ ἤᾶγε ροΐ 
8ἃ5 τιὰοῇ 8ἃ5 δυεὺ [ΠΕΥ σα ρεί, (Π6Υ Μ|] ποῖ ἰδὲ 1 οαΐ οἵ 
[Ποῖ βιρῃί, αὶ βἴοστε 1 12 [ῃῆ6 γεβ86ὶ οὔ ψϊοῦ μευ 541] 
[Ππετβεῖνεβ, δηά ο΄ [6 Υ ρὸ δούοββ [Π6 5685 ἀραίη. ὃ ὙΠ ΘΉΘΥΘΥ 
{Π6Υ 5ἰδηάᾶ ἴῇ δρᾶ οὗ τποηθυ, ἰδ ΜΠ] ποί ἀϊθομαγρα [ΠΟΙ 
ῬΙδοϊοι5 ΟΔΥρῸ,: αἱ ἰθαδὶ ποῦ ἴὴ ΒὨαρδΖατα [Ἀϑῃϊοη; ὙΠΟΥθυ 
[ΠΕῪ τΔΥ οἤδησοα ἴο 6; Ὀθύὺὶ ἢγβί {Π6Υ πᾶ ουὖὐδ νι γ6 σοτ 15 
αἱ τὴ68. δΙρῃθϑι νδῖπθ, δηᾷ ψῇσγα (ἢ Ἰῃῃδθδηΐθ Μη] δεῖ [Π6 
σγραίθϑί βδίοτε ὈΥ τ, δῃά [θγ [Π6Υ ἴαϊςα δηᾶ ἀβίῖνευ τῃ6 
ἄξαν ατίϊοϊθ. ὑοῦν [ἰοῦ 5 Ομ ἄηθ55. ΤΟΥ Δρυὶου Γ᾿ ΘΘΘΠῚ5 
ἴο ὈΘ6ΔΓ ἃ οογίδι ἢ ἔΆΓΠΪΥ τοϑθι]δῆσα ἴο [15 ῬδβϑΊΟη. 

ΤῸ [8656 ΤΟΙ ΔΥΚ5 ᾿ΒΟΠΟΙΏΘΟὮτΙ5 ΤΕΡΙ166 : Υου ε68ϊ, ϑοοσδίθβ ; 
πὶ 5111 Βοϊ]ά ἴο τὴῦ Ὀε]ιοθῦ: [ἢδΐ τηδῃ 15 ἰομα οἵ Ὀσγοκα δηά 

1 ες ἘΤΕ οοἰμᾶ ποῖ 566. δὴ δϑίδίθ οἵ [06 βογτί ἀθϑο θεά Ἀαὶΐ Πα πχιϑί [41] ονοῦ 
Ὠδδά δῃᾷᾶ δϑαῦϑ ἴῃ ἴονα ψι ἴἴ δἱ ἔτϑί βρῃί ; δνθ 1 δ τασϑί.᾿ἢ 

2 Ται. ““οὗἉὨἉ ΤΠΕΙ͂Γ δχοθοϑῖνα ἴονα ἔοσ σοότῃ. - 
8 Ται, “ἸΏΘΥ ΟΔΥΥ 11 Δοίοθ5 1Π6 5εὰ5 δραίῃ, δῃηᾷ ἰῃδΐ, ἰοο, διῇοῦ Βανίηρ' 

οἰοτοά 1 ἴῃ [)6 Ὠοϊᾶ οὗ [86 νεῦγ νε 556] ἰῇ ψΏΪΟἢ [ΠΘΥ 581] μοχηβοῖνεβ. 
4 Οὐ, “ΘΓ ἰοαϑαγα. ἡ αὐτόν ἰὨγοπρῃουΐ, ΜΒΙΟἢ ἱπαθεά 15 [6 ΒυμηΟΟΥ 

οὗ ἴῃ8 ραβϑαᾶρθ. Τα ἴονε οἵ Το Βαδυθυοογῃ 15 ΤΏΘΙΓ τηθϑίθυ ρϑβϑίοῃ. 
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ἸΔΟΙΔΓ ΨῺΟ ὯῸ ΒΟΟΠΘΙ ἢδ5 081 ΟὔΘ ἤοιθ6 [Π8)ὴ 6 τημβδί 
ΠΘΘα5 56}1 1 δηά Ῥτοςθϑά ἴο Ὀι114 δηοίπου. 

ΤῸ Ὀ6 5.18, Ἰβοῃοιηδοῆιβ (1 δηβνεγεάλ), δηα [ῸΓ τὴν ρϑτί 

1 ἀϑϑγα γοῦ, ὩΡΟΩ οδίῃ, 1, ϑοοζαίθθ, ἄο νευγ δηα παρε 
Ὀεϊϊανε 1 γοῖι [δὲ 411 τηθη ὉΥ μϑαίπσε ἰογα (οὐ. μοϊά ἔμεν οὐρῃϊ 
ἴο Ἰογβ)ὴ ἴμοβϑα (ῃϊηρθ ΠΟΥ ΟΥΒοσυ σ [ΠΥ ὈρΙίαυα ΠΟΥ Μ11}} ὈῈ 
Ὀοηρῆίβθα. 

ΧΧΙ.--- ΑἸ Γ ἃ ῥῬϑῖ56, 1 δἀᾶρά : 1 δῃλ [ΓΏΙΏΡ᾽ ΟΥ̓́ΣΥ 1 ΤΩΥ͂ 
ΤΠ ΠΟῪ ΟἸΘυ ον γοι αν ῥγεβοηϊθα [ῃ6 ψο]α δύρυμηθηΐ 
ἴο Βιρροιί γοῦν (6515: ΜΠΙΟ. ψὰ5, (παῖ οἵ 811 αὐίβ. {86 ατί 
οἱ ΒΙΒΌΔΩΟΙΥ 15 (ῃ6 δαϑιθϑὲ ἴο ἰθαῖὴ. Αῃᾶ ποῦ, 85 [{Π6 
ΓΕΘ] οἵ 411 [ῃδὺ ἢδ5 Ὀδθη βἰαϊβεα, 1 δὴ ΘΠ ΧΟΙΥ ρειβιδαθᾷ 
[μδ΄ [15 15 50. 

Ζεὰ. Ὗε5, ϑοοδίθϑ, ᾿πἀθοα τὸ 15... ΒΒυΐ 1, ΟὨ ΤΩΥ 5166, 
πχαϑ ἢ [τ δάμη [ἢ 45 Τοραταβ ἰηδΐ [ΘΟ Ό]γ ΜΏΙΟῊ 15 ΟΠ ΠΟ 
ΔἸκα ἴο νου Κἰηα οἵ οοπάποί (Πρ, Οὐ ρο ς5, [6 τί οὗ 
Τηϑηδρίηρ ἃ. ΠΟΙ156, ΟΥ̓ οὗ σομαποίηρ ψ181), [Π6 ῬονΕΥ, ΠΔΏΊΕΪν, 
οἵ σοτμητηθη ὥ----1 ἀο 5 βουῦθ. ἴο γου ορίηίοῃ, ἰῃαὶ οἡ 
[815 Θ6οΓα οὐδ 5εΐῖ οἵ ρξεορὶβ ἀϊῆεγ Ἰαύρεὶν τοῖα δηοίμευ Ὀοϊῃ Ἰῃ 
Ροιϊῃΐ οὗ νι δῃᾶ Ἰπαρηιθηῖ. ΟἿ 8 5810 οἵ ψγ8γ, ἔοσ πϑίδηςε, ὃ 
[Π6 5810 15. οὐ [ῃ6 ΠΙΡῊ 5685, αἀῃᾷ [86 οὐΘ τηιδύ ΤΟΥ ΜΠΟΪ]6Ὲ 
ἄδγβ ἰορϑίμεῦ ἴο γθδοῦ τῃοοιηρθ. ΝΟΥ͂ ποίς [Πῃ6 ἀϊβδγεησα. 
Ἡδεῖς γοῖι ΠΔΥ Ηπα α σαρίδϊηῃ 5 Δ01]6 ὈΥ ἀϊηΐ οὗ βρεεςῇ δῃά 
οοηάποῖ τὸ ψηρθὶ {6 5οιῖ15 οὗ ἴῇοβαε 6 ἰθαάβ, δῃηᾶ βϑῇδγρεῃ 
ἴθ ἴο γοϊπηΐαυυ 0115; δΔηα [66 δηοίμεῦ 50 41] οὗ ψι ἀπά 
ἀσβαςαίε οὗ ἔδειηρ [δὲ 10 ΜΨ11 ἴα κα ἢϊ5 ογὲν 151 ἔψῖσς [6 {{πὴ6Ὸ 
ἴο Πηϊδἢ (ὴ6 ϑδὴθ νογᾶρθ. 566 ἴῃδ βδίερ οὔ ϑῇοῖε. Τῆς 
ἢγϑί 5ΠΠΡ᾿ 5. ΟΟΙΏΡΔΩΥ 816 ἀγα μοῃ α ἴῃ σνοδί ; Ὀαΐ ΠΙσΐθη, ἴῃ ν 
ατα ἰοπὰ ἴῃ ῬὈΙδῖδα οἵ οὔθ δῃοίμευ, [ῃ6 σαρίδιη δηα ἢ15 ΤΩΘΙΤῪ 
6 Αἰκθ6. Απᾶ [τἢς οἴπριθὺΡ ΤΏΘΥ 816 οομλς δἱ ἰαβῖ ; ἴδ Ὺ 

1 Βεδάϊηρ ἢ μὴν πιστεύειν σοι φύσει (νομίζειν) φιλεῖν ταῦτα πάντας... ; 
δρᾶ ἴοῦ ἰ86 “6 ]6 Γ᾽ ρῥγοροπμάρα ψ ἢ 50. πλαο ἢ Ὠυμηογοῦβ ΘΙ Π8.515, 566 
Αἄδηὶ ϑυηϊῆ, “2ογαζ ϑορζίγιομζς. Ἡδιίηχθδη, “43. Χο7. τ8ο, οἵ, ΡΙαῖ, 2.γ51-ς. 

2. 366 77ζθηι. 1. 1,7 (α ον, Ὁ. 3). 
δ ΟΥ, “188 ογοὸν τησϑί τον [86 Ἰἰνείοηρ ἄαν. .. 
4 ἘῸΓ δὴ ἰῃβίδῃςθ 566 “7. ΜΊ. 11. 27 191}. (Τγϑῃβ. νοἱ, 11. Ρ. 148 [0]].}, 

ΤΡΗΙογαίθϑ᾽ ρει ρ] 5. 
ὅ Οἵ, ““ὁπ8 8εΐῖ οἵ Ῥοδίϑνγαιηϑβ.᾽ 5ε6 ΤΏπο, 1, 84. ἘῸζΐ [86 ἀπι165 οὗ {Π6 

Αἰ εἰριιοέδε 566 Ζεί. Οἕ. ορβ. ἀπέ, 8.ν. 2ογΖεϑοιεζμδ, Δα ΙῸΓ τὴ8. ἴγρε οἵ 
οδρίδίῃ βεα 2761. Ν. ἴ. 3 (Τυβϑη5. νοὶ. 11. Ρ.. 91), Ταθαίίαβ. 

11 
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Ὦανβ ῃοΐ τυγηθα ἃ ἢϑῖτ, [ῃς ἰαζὺ [6]]ονγϑ, Ὀαΐ [οΥ 411 [πὲ {δ γῪ 
᾿δίθ Ώ6Ι1Ὑ ΟΠΘΕΥ δηᾶ ὈΥ τὶ δῖα Ὠδίβα, 

εηδγαῖβ, ἴοο, Μ1}} αἰ εν (μῃ6 ρτοοβεαβά), [ῃ6 ομδ βοχί ἔγοϊηῃ 
[Ὡς οἴμοι, ἴῃ [ἢ15 νεῖν δ! γ, Ηοτα γοῖ δᾶνα ἃ ἰεδάθυ ψΠ}Ο, 
ἸΠΟΔΡΘὈΪῈ οἵ Κιμα]ηρ ἃ Ζεϑί ΤΟΥ 101] δηᾷ ἴονε οἱ ᾿δίγργθδάιῃ 
ΒΟΆΡ65, 15 δρί ἴο βηρεηευ 1 Ὠ15 [Ὁ] ογεῖβ ἰδ Ὀδ856 βρὶ τῦ 
ΜΠΙΟἢ πρί[ΠοΥ ἀθρη5. ΠΟΙ ΟἤΟΟΒβ65 ἴο ΟὈΘΥ, Ἔχοερὲ ὑμ θυ οοτα- 
Ρυ]δίοη. ΤΏΘΥ αυϑῇ ρυ146 δηᾶ ρθτηε ἐποιηβοῖνθβ, [86 οονγαγάϑ, 
οὔ {6 ]Ὶ ορροδιίοη ἰο {861 Ἰεδάθγ; (ῃϊ5 βϑδῖηθ ἰεδάθε 10, 
ἴῃ (86 φηά, 1} ταῖκθ ᾿ῖ5. πλθ 156 Ώ51016 ἴο σθδῃι6 ὄυθῃ [ἢ 
ῬΓΙΘΒΘΏΟΘ οὗ τηοϑὲ ἴου] τηϊϑῆαρ. Οπ (ῃξ οἴμεσ δδηᾷᾶ, ρυΐ δ 
[εἰν ἤεδά δηοίῃευ βίδιηρ οὗ ρϑῆθγαὶ : οὔθ ἍΠῸ 15. ΟΥ̓ τὶρῃΐξ 
αἰνίης 2 ἃ ᾿οδάθι, ροοά δῃά ὕζᾶνθ, ἃ τηδῃ οὗ βοϊθδπείο Κηονυ- 
ἰεᾶρθβ. 1δὲ Ὠϊ ἰαῖκα ονεῦ ἴο 15 ομδαύρε ἰἤοβα ῃηδ]σοηςθηΐϑ, 
ΟΥ Οἴδεῖβ δνεῇ οὗ ψοῖβθ οῃδγϑοίθυ, δῃάᾷ ἣβ ψ1Π1 ἤᾶν [Ώθτὰ 
ῬΥΘΒΘΠΠΥ Δϑθαμθα οὐ ἀοίῃρ ἃ αἀϊδβρτασθῆι ἀεεᾷ. “1 [5 
ΠΟΌΪΘΥ ἴο οὔδῪ " Μ11 Ὲ {πε ὶγ τηαχῖη. ΤΉΏΘΥ Μ}1] Ἔχαϊ]ὲ ἴῃ ρει- 
5004 οὐδάϊθπος αηά ἴῃ σοϊηηοηῃ ἰοἱΐ, ΏΘγΘ ἰο1} 15 ποράβθᾷ, 
ΟΠ ΘΟΙΠΪν Ρουίομηβθα. ἘῸΣ 580 δ5. δὴ πηυτροα Ζοαὶ ἔοσ νοϊπη- 
[ΑΥῪ 5θίνιοα ὃ. ΤΏΔΥ δὲ ἔπῆθϑ ἴηγϑάθ, γα Κῆον, [ὴ6 ᾿γϑαβίβ 

Ὁ Ταῖ, “Δ ΡΉΪΥ τΠοηιβοῖνοϑ. 566 κρες. χ. 2; 2 οῖ. Ζαε. νὶϊϊ. α (ΤΥ. 
νοΐ. 11, ΡΡ. 267, 53τ0). . 

2. ΟΥ, ““φοά-"κα," “ἢ ϑοπιθιίηρ ταοστα ἰθαα παπιαη ἴῃ ἰπι." 9566 
Ἡοηῖ. 71. Χχὶν. 259: 

οὐδὲ ἐῴκει 
ἀνδρός γε θνητοῦ πάις ἔμμεναι ἀλλὰ θεοῖο. 

Οά. ἵν. ὅοτ; θεῖοι βασιλῆες. (ΟΕ, Οαήν]ε, εγοες, Ῥὶαὶ, ἤζέόγιο, 99 Ὁ : ιδ0οε. 
“ΑἸΑ͂ ΤΔΥ ΨῈ ποῖ, Μβϑῃο, {γα ο4}1] τῃο86 τῆθῃ αἰϊνίηθ ῇο, βανίηρ 0 
πα ογβίδημαϊηρ, γαῖ βασοθεα ἴῃ πιαην ἃ σταηά ἀςοά δηα ψογά Απά Ῥεῖον: 
δοε.. ““ Αηά τῃ8 ψογηβη ἴοο, Μβϑῆο, ο8}} σοοά τχθῃ αἀϊνίῃθ ; δῃᾷ ἰδς ϑραγίδῃϑ, 
ΜΏΘΩ (ΠΟΥ Ῥγαΐβα ἃ βοοά τῆϑῃ, 580, “{παὶ ἢ6 15. ἃ αϊνίπα πλδη  ᾿᾿ (Τονεί). 
Ατῖβι. ΕΖᾷ. Δ. νῇ. τ: “ἼΤδδι νίτίαθ ψὩϊο ἰσαῃϑοθηας τὴ6 Ὠμθη, 8Δη4 ννὩ]Ο ἢ 

15 οὗ δὴ δδίοϊο οὐ φοα κα ἰγρα, σοι 5 Ῥυίαμη, ἰῇ (86 ροθπὶβ οἵ Ἡοπιοῦ, 
ΔΒΟΓΙ͂ΡΕ5 ἰο ἩδοίοΥῦ, Ώ θη ΒΗ: ἰο 5ρθαᾶξκ οὗ 815 στεαῖ ροοάῃβξββ : 

Νοῖῦ νγοζῃδηςῬ οσῇ βεειηβα 6, αΐ βργπμὴνσ ἤΌτα σοάσ,᾽ 

Αμά Ῥεῖΐον : ““Απᾶ ΘΧΘΟΌΥ 85 1ἴ 15 ἃ Τὰσα ἰῃϊηρ ἰο βηά ἃ τηϑῃ οἵ ροάϊκε 
Ὠδίαγα---ἰο 8586 ἴῃ6 δχργεδδίοῃ οἵ ἰπ6 ϑραγίδῃβ, “αὶ φΡΌΔΙΚΘ τηδῃ,᾿ ΜΟΙ {μ6ν 
ΒΡΡΙΥ ἴο ἴῃοβα ψῇοῃη 1ῃΕΥ βχρυθββίνεὶυ δαγηϊγο--ϑο, ἴοο, Ὀγαΐα ΠΥ 15 ἃ ἴγρε οὗ 
σμαγϑοίευ ταγοὶν ἰουαπμα ἀπιοπρ τπθη ᾿ (ΕΟΡογὶ ὙΜ1Π141Π|15). 

5. Βοδαϊηρ ἐθελοπορνία τις, ΟΥ 1 φιλοπονία, ἰτϑ 51. ““75ὲ 5. 501Π16. ΞΕΡῸ 
ἀοΙσς τὴ ἸΔθΟυ τῆν ααΐοϊκεη ἴῃ [86 Ὠδατγί οὗ τηϑην δῇ ἱπαϊνι ἀπ8] βοϊ ϊου." 5868 
«πα. ἸΝ, νἱῖ. ττ (Ττϑηβ. νοΐ. 1. Ῥ. 201). 
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οὗ ρηναϊε βο]ϊουθ, 50. ὩΔῪ κ6 ἰογα οἵ [01] ψ ἢ Θμλ ]ΟΙ15 
Ἰοηρίηρ ἴο δοῆϊανς ρτεαὶ ἀδεᾶβ οἵ νου ππάθυ της ἐγεβ οὗ 
[Π6ῚῚ ΠΟΙ Π]Δ)6Γ, θ6 ἰπηρίδηϊεα ἴῃ ΜΏΟΪΘ. δυῖθ5 ΟΥ̓ ροοά 
οἴδοριϑ. 

ΗΔΡΡΥ τιιδὶ [μαΐ ἰδεαάθ Ὀ6 ψῆοβθο [Ὁ] ΟΥΟΙ5. δὺ6 [Π15 
αἰϊδοῃοα ἰο ἢϊ ; Ῥεγοηῃά 411 οἴμειβ ἢ86 Μ1] ρίόονε ἃ 5ίουϊΐ 
Δα βἰγοηρ σοϊητηδηᾶθι. ΔΑηά ὈΥ 5ἰζοηρ, 1 τηθϑῃ, ἢοΐ οὔθ 80 
ἢδ]ς οἵ Ῥοᾶγν δ5 ἴο ἴοψεῦ ἀῦουνς (ῃ6 κἰουίθοι οὗ [ῃ6 βοϊ θῖν 
{παι βοῖνο5; ὯΟ, ΠΟΥ μὰ ΨΜΏΟΘΕ 511] ἰο 1] ἃ Ἰδνθ]]ὴ ΟΥ 
ϑῃηοοί δὴ ΔΙΤΟΥ 01 οΟὔϑηϊηθ [ῃ6 5Κ|6Π|6ϑὲ ; ὩΟΥ γε [ῃδί 
τηοπηϊοα οὐ ἰὴ Παρίεθι σΠΔΙρῸ 1 584}} θῈ 15 ἴο Ὀθαγ {π6 
ὑσγαμΐ οἵ ἄδηροι ἐογοηοϑί δια (ἢ 6 καρ Π|οϑῦ μουβϑίηθῃ, (ῃ6 
ὨἰγΆ ᾽οςι οὗὁἩ Ἰίρῃξ ᾿πΐδηίσυ. Νο, ποῖ π6θ6, θα ψΟ 15. 40 6 ἴο 
ἸΔΌΪδηΐ ἃ ΓΙ ΡῬΘΙΘΌΔΘΙΟΩ [ἢ [6 τας οὗ 411 Ὦϊ5. βο] [615 : 
[ΟἹ] μὰ ἴΠ6Ὺ ταδί δηα Μ11 [ὨτοῸρἢ ἤτο, 1 πδϑα Ρ6, οὐ ἴηΐο 
[ῃ6 αν οἵ ἀδδιῃ.} 

ΤΟΗ͂Υ οἵ 501] δῃηα ἰατρὲ οἵ πᾶρτηρηίΐ 5 τὺ ἢ6 6 ἀοδϑιρῃαίθα 
050 1γ, αὖ ψοβα Ῥδοῖὶς [ΠθγῈ βίδθρϑ ἃ τυ τπᾶ4ς6 στε ὉΥ 15 
5016 ϑϑηςπηδηΐ ; ποὶ ΠΗΓΕΔΒΟΠΔΌΪ ΤΑΥ͂ ἢ6 Ὀ6 54 ἴο τῃϑιο ἢ 
(ΧΙ ἃ ταϊὶοῃτν ἀττὰ,᾽ ὅ ἴοὸ οβα ΜΨ1] ἃ [μποιβαηα ψΠΠ]ΠΙηρ μαηαᾶβ 
ΔΙΘ ῬΙΟΙΩΡΙ ἴο τ] ηϊϑίου ; ἃ σγεαΐ ἸΏϑηῃ ἴῃ ὑεῖν ἀδοα ἢς 5 πὸ 
Δ ΔΟΏϊΘνῈ στγεδί θη ὈΥ γοϑο  αΠ]Οἡ ταῖμου [δῃ ταί ἔοτςα. 

50, ἴοο, ΜΠ 1 (Π6 ΠοΙα οὗ ργίναϊα ᾿πάιιβίσυ, [Π6 Ῥδύβοη [ἢ 
ΔΌ Ποτίγ, Ὀ6 1 [6 ῬΑ Π, 6 1 τΏ6. ονεϑύβθου, ργονι ἀθα ἢ6 ἰ5 
ΔΌ]6 ἴο ριοάποβ πηῆηΠ Πρ ΘΠοΥρΥ, ἰηΐθηθα δη 4 ΘΑΡΌΥ, ἴοσ (86 
ΜΟΥ, Ὀθοηρο ἴο {Ποθ6 ῆο Παβδίθ ἴο ογείίδκα ροοά {πϊηρϑ 5 
δΔηἃ τεὰρ βύεαῖ ρ]εηίγ. ρου! (ῃ6 τηδϑίεσ (Ὡς ρτοςβαασά), 
Ῥϑίηρ ἃ τΏδῃ ροβϑθϑβϑθα οἵ 50 τζπο ἢ ΡῬόψεσ, ϑοογαΐθϑ, ἴο 1Π]π1Ὲ 
[ῃ6 Ῥδά ψοικηηδη δηά τοναγα [Π6 Ζϑαίοιιβ--- 5 οὐ] Π6 συ δάθηϊν 
ΔΡΡΘδῖ, δηα 5ῃου]α 15 ρρδδίαποα ἴῃ 6 Ἰαρουτ Βο]α ργοάμπος 
ὯΟ γ᾽ 51.016 εἤἴξοῖ προ ἢἰ5 ΜΟΥ ΚΡΘΟΡΙς, 1 σδηποῖ 580 1 δῆνΥ 
ΟΥ Δττα Ὦπη. Βαυΐ 1 [86 ϑρῃξ οὗ ἴῃ 5 [Ὁ] ονεα ὈΥ ἃ 

1 Οὐ, ““[Ὠτουρῇ βοοαά ἀπα Ετς οὐ οἴμεσ ἄδβϑρογαία ϑίγαῖς, "ἡ ΟἹ, «μα. Τ|. 
νὶ. 8 (ΤΊ 5. νο]. 1. Ρ. 140). 

2 566 “ἴρε5. ἰχ. 6 (Ττδῃσ. νοὶ. 1ϊ. Ρ.. 266), ““ οὗἩἉ ον ἸΟΙ͂Υ δι βεπιπηθηϊ." 
8. 566 Ἡδῖοά. νἱῖ. 2ο, 157; Το. 1]. οὔ. 
4 Αςοογάϊηρ ἰο δίατΖ, 2.65. 5.ν., [86 ἐπίτροπος 15 (8.5 ἃ τὰϊ]6, 5686 776721.} 11. ν]11.} 

8. 5ΪΊαν οὐ γεεάσηϑδῃ, (6 ἐπιστάτης 8. ἴτε τῶδῃ. ὅεὲ ἤζεζε. 111. ν. 18. 
5. ΑΡΡΔΙΘΉΓΥ ἃ Ποιηοῖν [ουτηαΐα, {6 ““τηϑῖκα ἤδὺ ΜΗΠςὲ (ῃ6 φὰπ οῃΐπος,᾽" 

“ἐν 5.10} ἴῃ {ἰπλ6 ϑανθϑ ὨΪη6.᾿" 

ΝΟΙ,, {ΠΠ1{:-1 18} 
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5.1 οὗ τηονϑιηθηΐ, 16 ΤΠ6Υ6 σοὴδ ὌΡΟῊ 1 ΘΔΟἢ ἸΔΡΟΌΓΕΙ [ΓΕΘ ἢ 
5Ρ1Π, ἢ ταπ[π8] τἰνδῖυυ δηα θη δι! !οη, ἀτασίηρ οὐΐ 
[86 βηθϑδί 404}165 οὗ δδοῖ,2 οὗ τῇ 1 βῃουϊα 588., Βεμο]ά ἃ 
ΙηδΔῃ οἵ [ίηρῖν ἀϊδροϑ!οη. Αμπα {(Π15, 11 τηϊβίαϊκα ποῖ, 15 [8 
4ΠΌΔ1Π } οὗ ργεαίοϑὶ ᾿προσΐ ἴῃ ΘΥΘΙ͂Υ ΤΟρειδίίοῃ ΜὨ]ΟὮ ἡδεᾶβ [86 
ἰΒ Τα ἴα] Πν οὗἨ τηϑῃ ; Ῥαΐ τηοϑί οὗ 8411, ρεύδαρβ, ἢ δρυὶ- 
οαϊατο. Νοῖ δῖ 1 ψου]ᾶ τηδιηΐαιη (μὲ 10 15 ἃ [Ὠϊηρ ἴο 6 
ΠΡΏΕΥ Ιβαγηΐ ὈΥ ἃ ρίαησε οὗ [ῆς δγϑ, οΟὐἠ ὨΘΑΥΒΑΥ ἰδβῃϊοη, ἃ5 ἃ 
[416 Πδὲ 15 ἰοΪ ἃ. Ἐδὺ ἴοι ἴἰ, 1 δϑϑοῦί {μα ἢ6 ψῆο 15 ἰο ἢᾶνε 
[Π15 ρΡούε δδ5 πθϑά οἵ βδἀποδίοῃ ; μ6 τλθὲ ἤδγνα δ Ὀοίζοϊῃ 8 
σοοά ηδίυγα! αἰβροβιοη ; δηάᾶ, δὶ 15 σγϑαίθϑί οἵ 411, μ6 τησϑί 
δὲ ΒΙτΆβοΙῖ ἃ ροά κε θειηρ.8 ἘῸΓΊΙΕΙ ΠΡΆΠΚ ἀπάογβίδηα (15 
Ὀ]6 5564 ροἱῆ, {815 βου οἵ σοϊμητηδηα οὐνοῦ ΜΠΠ1ηρ ΤΌΠΟ ΕΓ5, 
ὉΥ ὯΟ ΙΘ8η5 15 1ἴ, ἴῃ [5 δη τοῖν, 8. ΘΓ ΒΔ 6841, 
Ραΐ ἰξ 15 ἴῃ ρα ἀϊνίηθ. [10 15 ἃ ρίϊ. ὈΙΔΙΗΪΥ οίνεη ἴο (ῃοβ8 
{γῪ ᾿πἰδἰθα ὁ ἴῃ [Π6 ΤΑΥϑίοσυ οὗ 56] -οοϊηηδηᾶ. ὙΥ̓εθδ5 
ἀεϑροίϑηι οὐδοῦ ΠΉΜΠΠῈΏρ' δἰανθθ, [Π6 ὨδαΥΘΏΪΥ ΟὔΘ5. ΡἾΥΘ, 88 
1 566 15 ἴο 126, ίο [ῃΠο56 Ομ {ΠΕ6Υ ἀδοὴ ψοσίῃυ ἴο ᾿ἰγα ἐῃ6 
1 οὐ Ταηίαϊαβ ἴῃ Ηδάε5, οἵ σι βοῖὰ 1|ἰ 15. συ θη ὅ “ἢ σοη- 
ΒΌΓΠΔΘ5. ὉΠΘηΔίηρ ἄαγϑ ἴῃ ΔΡΡΥ θη βίοη οὗ ἃ βεοομά ἀξίη. 

1 (ἢ οῃ. 21. ἴχ. 436, χνὶϊ. δδν; ΦΠ11. ΨΊΙ. 1. 41. 
2 Βοδάϊηρ κρατίστη οὖσα, οὐ ἴῇ ψ] Ἡεϊηδοτγί, κρατιστεῦσαι, ἰγα 51, ““ἴο 

Ῥήονα ὨΪΠ1561 τ[μ6 Ῥδϑί.᾽ 
8. 566 ἀῇονα, ἵν. το, χἱϊ. 3 [0]1.; ὥνγοῤ. 1. ἴ.. 34; Ατοίοδ, Φέώαξο, νοὶ. 111. 571. 
4 866 Ρ]αί. ῥαεφα. 69 Ο; Ῥεΐονν, ϑγηφ. 1. το. 
ὅ Οἵ, “1 15 βαϊᾶ,"" ὅ8ὅ66 Εππγ, Ογεϑρέ, σα, δῃᾶ Ῥούβοῃ αἷ ἤοο. 



σΥΜΡΟΒΙΌΜ 

ΟΚΆ 

ΤῊΕ ΒΑΝΟΙΠΕΤ 



ΡΕΆΒΟΝΘ ΟΝ ΤῊΗΝ ὈΙΑΙΟΟΘΌΝ 

ΟΑΙ1Α5, 186 500 οὗ ΗΠΡΡΟΙΪΟ5, ἰονεῖ οὗ (6 θοὸν Απίοϊγοιιδ, 

Αὐτοιγοῦβ, βοὴ οὗ Τγοοῃ, Ῥεϊονβαᾶ Ὀγ (δ ]Π]α5, νἱοΐοσ ἴῃ [86 Ῥδῃϊγαίοῃ, 

ΤΙΊΟΟΝ, αῖμοσ οἵ Απίοϊγοῦ. 

Νιοββατυβδ, [μ8 βοῇ οἵ Νίοΐδϑ, ἃ ἔΠΘηα οὗ [ῃ8 ργεοβάϊηρ, Ἰδίθὶυ τηϑιτὶθα, ἢ 
Δα ΠΟΥ οὐ Ἡ ΟΠ ΘΥ. 

ΘΟΟΒΑΊΤΕ. 

(ΕΙΤοΒύυ ῦθ, [86 δηᾶάθομπια Ἰονοῦ οἵ (ΟἸϑίηϊαβ, ἃ [Ὁ] οἵ ϑοοζδίοϑ, δηᾶ 

ὭΘΨ]Υ τηδυτὶβά. 

ἩἨΕΕΜΟΘΕΝΕΒ, 50η οἵ ΗἸρροηΐουβ (ἀμ ῬὈγοίμου οἵ (811185}, δ΄ ΤΌ] Οννεσ οὗ 

Θοογδίθϑ. 

ΑΝΤΙΘΤΉΗΒΝΕΒ, ἃ [Ο]]ΟΕΙ οὐ Βοογαίθϑ, δηᾶ ἰουαπᾶον αἴογνψαγας οὗ (ῃς Ογηῖς 

56080ο0 1. 

ΟΠΗΑΕΜΙΌΕΒ, 8 [Ο]Ποννεῦ οἵ ϑοογαῖθϑ, αἴουνψασας ομα οὗ ([ῃ6 Τϑη αἱ Ρίταθιϑ. 

ῬΗΙΙΙΡΡΌΘΒ, 8. 16 5ΈΕΥ, 

Α ΘΥΒΑΟΒΑΝ, {ταν Πρ 5ῃοντηδῃ Δ ηα ἀδηοϊηρ-Τηδϑίου, ἢ ὯΪ5. ΘΟΠΊΡΘΩΥ, 

οοῃϑίϑιϊηρ οὗ ἃ ἢπίε-ΡΊΓ], ἃ ἀδηοϊηρ- Ἶ!, δα ἃ ὍΟΥ ΏΟ ρῥΐαγβ [6 ΠΕΙΡ, 

ἄδηςθϑ, δηᾶ βἰηρϑ. ᾿ 

Αἰἰδηδδηΐβ, Οσρ-Ὀβαγευβ, εἴς, 

Ὁτονύϑῦθβ, οἱαγθα Ὀγ {[μ6 Ῥου.. .. ἴῃ [886 τΐμηῖο βοθῆθ ΨΏΪΟἢ Ῥυηρθ [ἢ 6 

ΑΒΙΑΌΝΕ, τ .» ἀδμοϊηρ-Ρ}} Βαμααδί ἰο 8 6η44, ΟὮΔΡ. ἴχ. 

ΘΟΕΝΕ : ὈΔΙν αἵ ἰῃ6 στθαὶ Ῥαμπαίμθηδιο [οϑίϊναὶ ἴῃ ΔΙΏθηβ, ῬαΓῸν οὐ 1Π6 τοδᾶ 

Ῥϑοῖς ίο Ῥίγαειβ, μα Πν δηα οΠΙΘΗ͂ν αἱ [Π6 ἤοῦβο οἵ ( 811Π[|{άῶ5 ἴῃ Ῥίγαβαβ. 

1464] ἀαίε οἵ τῃῆς6 βηϊθυταϊηπηθηΐ, 420 Β.Ο. (α, 421 Β.6.). 



σΥΜΡΟΘΒΙΌΠΜ, οα ΤῊΕ ΒΑΝΟΕΊΤ 

Ι,1--2 

1.----ἘῸΞΚ τγ56 11 1 Βοϊά ἴο τῆς ορϊ᾽πίοῃ {μα ποῖ δἰοηθ δΙῸῈ 
[ῃ6. 8εγίοιια ἰτϑηβδαοίίοηβ οὗ “ροοᾶ δῃᾷᾶ ποῦὶθ τηθῃ ἢ 3 πηοϑί 
τηθηοτϑΌ]6, θὰ ἰδῇ πγοτᾶβ δηα ἀθθαᾶβ ἀἸϑιποξινα οὐ {πεῖν ΠρΡΏζοΟΥ 
Τηοοαθ ΤΑΥ͂ οἰαῖπὶ βοὴς τεοοσά. 8 [Ι͂ω ρτοοῖ οἱ ψῃϊοῦ οοη- 
ἰεηποη, 1 Μ1}} Πούα ἄδβουθε ἃ δεῖ οἵ ᾿ποϊάθηΐβ Μη ]η [Π6 5οορε 
οὗ ΤΩΥ̓ Θχροιθηςε. ἢ 

ΤῊΘ οσοδδίοῃ νγὰ5 [Π6 Πούβοιτασα ὅ αὖ [ῃ6 στεαΐ Ῥδηῃβδίῃθηδις 
[ϑϑίϊνα!. 6 (811185,7 {πΠ6 5οη οἵ Η]Ἱρροῃίοιβ, θείηρ ἃ {τἰαπᾶ ἀδπά 
Ιονεῖ οἵ τῇς. θΟοΥ Απἰοϊγοιι5,8 μα Ὀτουρῃν [ῃ6 ἰδ, ΒΙΠη56 1 [ῃς 
ΜΊΏΠΕΙ οὗ [ῆ6 ρϑηκτιδίίοη," ἴο 566 {ῃς βρβοίδοϊε. 

Α5 βοοῇ 85 [ῃ6 Ποιβετασοθ ψβ ουὐϑί, Ὁ (811Π185 ρτοοθθαβά ἰο 
Θϑοοτί Δυίΐοίγουβ δηᾶ [15 [αἴῃευ, Τγοοη, ἴο ἢ15 οῖιθ6 ἴῃ [ῃς 
Ρίγαθιιθ, θδίηρ διίθεηεα αἷθο ὈΥ Νιοόγαίαβ. Βαΐ οδἰομίηρ 

1 66 ΑτἹϑεά, 11. [01]. 2 Οἵ, ““παίπτθ᾽ 5 ΠΟΡ]θιηθη. 
ὃ (ἢ, ΡΙαι. κ9έ5. 29 ((]ο ΡΉ, ἱν, 35) : ““Απά ἰπάεθᾷ 1, α5 Χθπορθοη 5805, 

ἴῃ οομνογβδίίοῃ σοοά τῆθῃ, δνβῃ ἴῃ (μοὶ Βροτῦίβ δηα δ {ΠῸῚῚ ψ]Ώ6, 1οῖ [81] τηϑην 
ϑϑΥηρθ [Π81 δὰ νου ργθβθγνίηρ,᾿  5θὲ Οτοίθ, Φζωζο, 11. 228 [ΟἹ]. ε5 ἴο [8 
ΒΡΟΥ ΪνΘ σμδυϑοίθ οὗ [826 ΨΟΥΚ. 

4 Οὐ, ““1δἰ Ὧ6 ἄθβϑουιθε ἃ βοθῆς ψΏΙΟΩ 1 νγὰβ ἱη655 οἵ, ὅδε πὰρ, 2Ζαξ, 
σγη. Ὁ. Χν. [01]. ὅ 566 7έῤῥῥαγοξ, ἰὶ. τ. 

6 εἰ Ἡρ]ά ἰοναγᾶβ (86 δπᾶ οἵ {ὰἰγ (Ηδοδίοτῃ θβ 60) δνϑῦν γεαζ, δῃᾷ ψ ἢ 
ΘΎθαῖθυ ΡΟΠῚΡ Ἔν ΕΥΥ͂ ἔουῦ γϑαῖϑ ([86 [Ὠϊγτὰ οὗἩ Θαοἢ ΟἸγταρίδά).᾽᾿---ἀον, 84, 129, 2. 

7 (4115. Οορεῖ, .)γο5. «ἍΧέγ. Ὁ. 67 ἴῖο0]]1.; Βοφοκῇ, .“. .Ε. 4. Ρ. 48τ; 
Ἴτδηϑ. νοΐ. 11. [πάδχ, 5.2. 

8. 566 (ορεῖ, οὔ. εξ. Ρ. 54; ΡΙαΐῖ, Δδιγεαμά. τὰ ((]οιΡΆ, 1]. 120); ατοίς, 
ΤΠ. σ. ἰκ. 261:. 

9.420 8Β.6., αἰ. 421. Τα ἀαίοδ 15 ἢχεά Ὀγ τῃ6 “κέογοιές οἵ Ἐλιρο 5. ὅ6α 
Αἴδφῃ. ν. στό. Ἐὺοζγ {86 αμάγαζζορ, ἢ ΘΟΤΩΡΙ ΘΕ γε ]ηρ᾽ Δα ῬΟΧΙΏΡ, 
5686 Ατ]βίοι, Φλεέ. ἱ. 8 τ4. 10 366 Α, Μαγίίῃ, οὐ. εἶζ. Ὁ. 265. 

ἯἹ ΝΙρόγαϊαβ. ὅ66 (οβεῖ, οὔ. εἶΖ, 7στ; Βορβοκῇ, }. 45. 41. 48ο; ΡΙαί. Ζαεΐ. 
2οοσ; “7ε{1, 11. 11. 39 (Ττϑῃβ. νοὶ]. ἱ. Ρ. 58); 1.Χ8. Χχυ . ; Ιοά, χίν. 5. 
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βρῆς οἵ ϑοοιαίεβ. δἱοῃρ σι οοτίδίη οἰπεῖρ ((τοθι]ι5,;:. 
Ἡδτορθηςθ, Δηθδίμθηθθ, δά ΟΠδυηϊ465), ὃ8 Ῥαᾶβ δη 
αἰϊεπάδηΐ οοηδποῖ [ῃ6 Ῥαιγ σὰ Αὐἰοϊγοι5, Μὲ 6 Ὠϊη)- 
561 Δρρτοδοῃβά [86 φρτοῦρ, βχοϊ δι πηΐηρ : 

Α ΒΔΡΡΥ͂ οἤδηῃσθ Ὀγηρθ τη6 δοίοϑθ γΟῦ δίῃ, 1π8{ θη 1 
δὶ δρουΐ ἴο βδηΐξοιίδίη Απίοϊγοῖιβ Δη 4 Π15 (δίμου δἱ ἃ ἔβαβί. 
ΤῺ6 ϑρίθηάουγ οὗ 86 δηϊογίαϊησηθηΐ ΜΠ] 6 ταῦθ δ δηςεά, 
1 ῃερεᾶ ῃοΐ [6}1 γοι, 1 ΤῊΥ [4]}3 5ῃοιυ]ἃ ὨΔΡΡΙΠΥ ὈῈ οτδοεά 
ὈΥ σου 165. τ γουτβεῖγεθ, ῆο Βανα δἰίαϊηθα ἴο ρα οὗ 
501,5 ταῖμαυ ἤδη ὈΥ φϑῆθγαὶβ δΔηἃ σαν ΓΥ σογηπηδηογ5 ὃ δηά 
ὃ. ΟἸΟΜα οὗ ρΙαςς- ππηίοτβ.ὅ 

ΝΥ βεύθαί ϑοοζαῖθβ : ΝΘ Ω Μ1}} γοῖ!  μᾶγ ἄοῃς σι γουγ 
δῖΡε5, (1115 ὙΝΏΥ,- Ὀεοδβα γοι ἢᾶγα γου 56} ϑρεηΐ 50ΠῺ5 
οὗ ΤΟΠΘΥ οὐ Ῥτοίδροτιαβ," δῃᾷ (ἀούρίδβ, δπᾷ Ῥυοάϊςιβ, δῃά ἃ 
Ὠοβί οἵ οἴδεῖβ, ἴἰο ἰδάσῃ σὶβάοχῃ, ταδί γοι ρου σοηϊοιηρί Οἡ 
5 ῬΟΟΙΓ ἔδ!]ονβ, ΠΟ τ Ῥπΐ 561{“-ἰδυρῃς ἘΏΚΟΙΒ Τ ἴῃ ῬὨ1ο- 
ΒΟΡΩΥ σοΟΙΡΑΙΘα ἢ γοι 

ἩΙΠοτΐο, πὸ ἀουθί (τειοτγίβα ( 4111845)ὲ, Δ ΠΟΌΡ 1 Πδά ρΡ]θηΥ 
οἵ ψῖ56 {π]Ὶηρ5 [0 58ὺ, 1 ἢανε Κερί 1ΤΩΥ̓ ψίϑάοιῃ ἴὸ τΥϑ5ε]ἴ : 
πὶ 1{ ΟἿΪΚΥ γοῖι Μ11 Ποηουγ τὴθ ΜΙ ὙΟῸΣ σοιήρϑην ἰο-ἄδν, 1 
ῬΥΟΙΊΪΒῈ ἴο ῥγέϑεηΐ τε] τὰ απ16 δποίμου Πρ ; νου Μ|)]} 
566 1 δηλ ἃ ῬΕΙΒΟ. οὗ ΠΟ τηθϑῇ σοῃβιἀθγαϊίίοῃ δου 41]. 

σοογαίθϑ δηα (ῃ6 οἴδοῦθ, 15 Τπδηκίηρ (411185 ΡΟ ΕΙν [ῸΥ 
[86 ᾿ἰηνδίοη, ετα πο ἀϊβροβαά αἱ ἢγβί ἴο Ἰοίῃ [86 ἀἸΠΏΘΥ ῬΔΙΥ ; 
θα [Π6 Δῃῃογδησα οὗ [Π6 ΟἴΠΕΙ 50 ἴο 6 ρεΐ ΟΥ̓ γγχὰϑ 580 ΟὈ]Ου 5 
[Πα ἴῃ [ῃ68 6ηὦ6 [ἢ6 ραι εσγα ρογϑαδαβα ἴο δοοοιήρδην [ΠΕῚν Ποϑβί. 

ΑΠΕΓ δὴ [ἰηΐοσναὶ ἀδνοίθα ἴο ρυγηδϑίίς Ἔχθίοῖδα (δηά 
51 σα ααθηΐ δηοΙ Πρ οὗ [6 1105) ὈΥ βοῖηβ, ψΏ15ὲ οἴμοι οὗ 

1. Οπίοραϊας, Ἡεσμηορθησδα, Αηεἰϑέθεηθο, ΟΒαγηϊᾶθς. 8566 7 , απ ΤἸηά6Χ. 
2 Ογ, “" ἀϊηίηρ-τοοσα. 566 Ββοϊκογ, Ολαγέοζος, δό5. 
9. 566 Οτοία, 227. 6. νἱῖϊ. 619 ἴο1]1. (ΟΕ, ΡΙαῖ. ϑεῤ. 527 Ὁ; ϑοῤῆ. 230 Ἐ. 
4 Τὰι, ϑέγαξδροὶ, ΣΙἐῤῥαγεᾶς. 
ὅ Ογ, ““ῬΕΠ ΕΠ ΟΏΘΥ5 ἔου οἴῆοαβ οὗ βίαϊβ." Ἐδαάϊηρ' σπουδαρχίαις. 
6. Α5 ίο Ῥτγοίΐαροσγαβ οἵ Αράρια, (ἀογσρίαϑ οἵ Τιθοηίίηὶ, Ῥγοάϊουβ οἱ ( ξοϑ, 

5686 ΡΙαί. 2 γοί. 314 Ο, Αἰεῤ. Χ. ὅοο Ο, “φοζ. το Ἑ; «παὖ. 11. νὶ. 17 {ΤΊ8}5. 
νΟΪ]. ἱ, Ρ. 141}; 172671. 11. 1. δι; Ἔφεγο. Βγέξ. “" Θορῃίϑίβ," Η. 76οῖκβοη. 

7 Οἵ, ““Ββαῃά-ο-τηοαίῃ οὐ ἰγαίουβ οὗ ΡΒΠΟβορΏΥ,᾿᾿ ““ τοϊατίουβ "ἡ Οἱ, ῬΙαί. 
δοῤ. κόν Α: “Α {τα οἷαθθ ψῇῆο σψοτῖς ἴογ {ποηιβϑοῖνοθ᾽" ; Τπο, 1. 141: 
“Γ6. Ῥεοϊορομηδβίδηβ οαἱτναία (ΠΟΤ ΟΥ̓ 5011, δῃᾶὰ {86 Ὺὺ ἤανα πὸ ψρα ἢ 
ΘΙ ΘΥ ῬΌΡΪΙς οὐ ᾿υναίβ. ΟΕ, Ξξεομ;. ν. 4. 

8 Οἵ, “1 ΜΠ] ρσονβ ἰο γοι ἐμαί 1 δὴ ψογίδυ οὗ ἰηβηϊία τοϑρθοί." 
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[ἢθτὴ ἴοοϊς ἃ Ὀϑίῃ, (ῃξ ριιθϑίβ ΕΥῈ βθυουα!ν ργεϑεηίβά ἴο (ῃ6 
Τηδϑίοσ οἵ (6. ἢΟ(56. 

Αὐἰοϊγοῦβ γὰ8 βϑαίβα ποχὲ [ἰ5. ἐδίῃου, δἂ5 ψὰθ Ὠδίθγα, ἷ 
ΜΏ116 [η6 ταδὶ σγθο!ηρα οἡ σοῦοῆθ5. Νοίϊηρ [ῃ6 56θὴξ ῥῖε- 
βρηίεα, [ὴ6 ἢιδὲ Ιῴἄθα ἴο 5ισκα [6 τη]ηΔ οἱ ΔΥ Οἤδ τημδῖ 
σουίδιγ ἤᾶνα ὈΘρη παῖ Ὀϑϑ ἢδ5 ὈΥ πδίστε βοιηθίῃϊηρ 
ΓΕρα] ἴῃ 1 ; δηᾷ [Π6 τλοτα 50, 1 1 οσῇϑηος ἴο Ὀ6 σοι! η64 (85 
ὩΟΥ͂Σ ἴῃ [Π6 ρείβοῃ οὗ Αὐϊοϊγοῦ5) ΜΙ τηοοϑίν δα 56] Εσαβρθοί. 
Ἔνθ ὃἃ5. ΜΉΘ ἃ 5ρ᾽ μα οὐ͵]θοῖς ὈΪαΖεα του δ ῃἰρῃΐ, [68 
ΕΥ65 οἵ τῇξδῃ δἵἱἵ τἰγείβα," 5ὸ ΠΟῪ [μ6 Ῥεδαΐν οὗ Αὐζοίγοιβ 
ἄγεν οὐ Ὦπὼ [ῃ6 ραΖα οὗ 8}}; ΠΟΙ ψὰθ ἴθ οὔβ οἵ ἴῃοβε 
ΟἸΪοοΐκοῖβ θὰ  ψγ͵ὰ5 5Επτεα ἴο 15 5015 ἀδρίῃ ὈΥ δῖτλ ψῆο 56 
{μετθ.5 ϑοῖηδ [611 ἱπίο πππχοπίβα 5]|6ηςρ, 16 [Π6 σοβίσγοθ οὗ 
ἴῃς ταδί ΕΓῈ ΘαΈΔΠΥ βρη πΠοδηΐ. 

Τι βϑθϑίὴβ [ῃ6 Ἰοοκ Ῥοίοϊςθηϊηρ αν] 8 ΡΟΘΘ 55:00, ΠῸ τίου 
ὙΠῸ τῆς ροά, ῃγιδῖ ΕΥΕΓ δ6. το δι Ὁ]Ϊ6. ΟἾἱν, ψ ἢ} 115ῖ τῃς8 
51 0]6 οἱ οὗ δαοῇ σου ΟΠ ΘΥΓ Θηλοῦοη ρδβϑίοη - ΜΏΙ]Εα τᾶν Ὀβ 
αἰ ηρυ 5η64 Ὀγ Βαβῃϊηρθ οἵ ἴῃς. δυο, ὈΥ ἰοιτου-ϑ κηρὶ ἰΟΠ 65 
οὗ νοίοςβ, δῃὰ Ὀγ τῇς νεμειηθηΐ δίνουν οἵ [ἢ6 τηϑη 5 ἡΏΟΪΘ 
Ὀείηρ, 580 ἢ6 ἯΠῸ 15 ἰπϑρίτεά Ὀγ ἰειαροίαία δηᾶ ΠδιΙΠΠΟΏΙΟΙ5. 
ἴον ὁ Μ}} πραῦ ἃ ἰοοῖϊ. οἵ Κἰμά!ο μϑσοσηθ ἴῃ ἢ15. ΕΥ̓Θ65 ; 
ἴῃς. ψοτάβ ἢ εἰΐειβ [41] οτὰ 15 1105 ψ 5 ου τοδί ο ; 
Δ ηΔ Ενον ροβδίσγε οἵ ἢ15 ὈΟΟΠΥ ἰδίὴθ σοηίοστηβ ἴο ψπαΐ 15 
ἰγαὶϊν παηὶς δηαᾶ ΠΡοῖα]. ϑάςῃ, δ δῃγν ταῖθβ, ([ἢ6 βίτδηρα δῆβοιϊβ 
ΠΟΥ τοιρῃς οὐ (4115 ΕΥ̓ ἰονθβ. Ἠδξ νὰβ {6 οὔβ ἰτδη8- 
[οὐδ 4, [ἢ6 σγῃοβαγα οὗ 8}} ἰηϊδἰθα ἴῃ [ῃ6 Πλγϑίθυ 85. οὗ [ἢ]5 
ἀντ ηἱγ. 

50 [ΠΕΥ̓ ΞΒΡΡΘΑ [1ῃ βίίδεηςθ, [Π6 ψῇοΐα σοιάρϑην, 85 1 δῇ 1ῃ- 
Ἰυαποίίοη 8 Ὀδθη δια οἱ θη ΟΥ̓ 506 ΞΌΡΕΓΠΟΥ ρόνοσ. Βαΐ 
ῬΓΘΒΘΏΕΥ ποτα σϑῖὴβ ἃ Κποοκίηρ αἱ [ῃς ἄοου ! δάζῤΖιε {76 
7 εἴν Ὀαάς τἢ6 ἀοοικθορευ ὁ δηημοῦηος δϊμὴ, τοΐέζ ἀῤοῤορτος 707 

1.42. “" Δαϊοϊγουβ ουπᾶ 6 56αὲ Ῥεϑιθ Ηἰ5 βίου, νν 8116 (6 ταϑί το] ηθαᾶ ἢ 
σΟο65 ἴῃ {Π6 508] ΓΑ ϑῃΐϊοη. Ὁ 5686 ΘΟ ΘΙ ΘΓ 5 ηοίβθ, 

2 Ῥαββαρα ἰτηϊ δἰθα ὈὉγ Μαχ. Τγγ, Ον. χχίν. 4. 
8. (ἢ, ΡΙαῖ. Ολαρηρε. τ54. 
4 (ἢ, ΡΙαὶ. δ δῤ. 111. 403 Α: ““ἍΝὨεδγεαβ {τ Ἰονα ἰ5. ἃ ἰονε οἵ Ῥθδυίυ δηά 

οτάξυ, ἰοαρεγαῖα αηα Πδυγαοηϊοιιβ. ἢ 5. (Υ, Ξεορ. χχὶ. τῷ (αΡονβ, Ρ. 290). 
6 Τῖ, ““ἴπὶ ψῆὴοὸ δηϑεῖβ {πΠ6 Κποοῖκ," “πὸ φρποίθγρε᾽ ΟΥ̓ ἘὮ8]1-Ῥογίθσ, 

(σέ Ὑπερορῆν, Οζα. χῖν. 7; Ατϊϑίοί. ὗδο. 1. 6. 
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φδεζἼηρ ἃ μπρε ἠοάροίηρ. ἦε Ζαά εον16, 6 5814, 2γζουϊαεαῖ τῇδ 
αὐ Ἠροθδδαγῖος 7075. οἰζρέρρ, αὐ ἃ ,»Ί67η)᾽ 5 φαῤό7ι56. ζϊς αἰξεμάαηι 
τυᾶς γιμεΐ σαξία το φαγΚζγέγρο, μοΐζίριο ὄμξ αϑῷὸ οηιῤέν ὄὀγεας- 
δωρζο 3 ΤΟ [Π15 δῃποιησδηθδηὶ (81]145, Ἀρρβαιίηρ ἴο [15 
δισβίβ, ΓΟρ θα : “Τὸ νου]Ἱά Ὡδνεῦ ἄο ἰο Ὀερτπάᾶρε (ἢ6 5} 6 ]06Γ 
ΟΥ ομεβ τοοῦ : 8 ἰεΐ Ὠΐη σοης ἰη. Απᾶ 85 ἢ6 β5ροῖζκθ, ῃε 
ΒΔημ θα δοοθβ ἴο ψΏΘΙΕ ΑἸΙΟΙγΟΙΙ5 γγχὰ5 δθαίθα, ἃ5. 1 ἴὸ 580: 
“Ὁ πομαᾶργ Πον γοι ἰαϊκα [6 165..᾽ 

[Επίρτ ῬΕΙΠΡΡ 5.1 

ΜροδηΜΉ]Π6 τῃ6 16 βίο, βίδηαίηρ αὖ (ῃ6 ἄοου οἵ [Π6 ἀρϑδτί- 
τηθηΐ ψΏρΙα ἰῃς ἔδαδί νγὰβ σρτεδά, δἀαἀγθδβεα [6 σοϊήρϑην : 

1 ὈΕΙΙαῈνα γοῖ Κηον, 5115, (μα Ὀδίηρ ἃ 6 ϑΐῖου ΟΥ̓ ῥτο  ϑϑί ῃ, 
1 15 ΤΥ ὈΌΒΙη655 ἴο τᾶ Κα ἴοῖζοθ. [Ὃδἴη.8}} [6 τϑϑάϊου, {Πογο- 
ἴογβ, ἴο ρύβδθηΐ ταγβε], ἔβα] σοηνιηορα Ὁ 15 ἃ Ὀείζοσ 1οΚα 
ἴο σοΙη6 ἴο αἸΠΠΘΓ ππ|5 Ὁ Ιἀἄθῃ τῃδη ὈΥ βοϊθιλῃ ἰηνιδί]οη. 

ΒΕ 5θαίβα,: τἢθῃ (τερ 164 6 Ὠοβί). Τὴδ σΟΙΊΡΘΩΥ 816 
ΠΥ [βα οὐ βεηοιβ ὑπουρἢΐβ, γοῦ 566, 1 βοιηθνηδί βἰαινθά 
οἵ ἰοοα ἴογ Ἰἰδιυρῃϊου. 

ΤῊ ἔδαϑδί ργοσβεάβᾶ : δηᾷᾶ, 1 ΟἿΪῪ ἴο ἀἰἰβοβδαῖρα [86 Δ πίγ 
Ἰαϊα Ἰροὴ Ἦϊη δἱ ἃ ἀἰηηου- ρϑυίυ, ΡΏΠΙΡΡΙΒ. τλϑὲ ΕΥ̓ δ μος 
ἴο ρεγραίγαϊε ἃ 1651. Βδ]Πηρ ἴο 51 8. 51.116, ῬοοΥ ἔθ] ον, 6 
τηδ 8 πο βθογαῖ οὐ ἢ15 ρευζυσθαίίοη. Ῥγθβθηιν Πα {Π|64 ἀρδίῃ ; 
Δα [ογ [6 βεοοῃάᾷ {1π|6 [ῃ6 Ἰοῖα [611 Ηαί. γνμογθαῖ ἢ6 ραιβεά 
ΔΌΓΙΡΕΤΥ ἴῃ [Π6 τἀ ά]6 οὗ ([Π6 σουτϊδθ6, δηά τα] ]ηρ ὰρΡ 15 806, 
[61] ργοβίγαϊβ. οῃ ἴῃς σουςοῇ. 

ΤὭρη (Δ]1Π1ὰ5: Ὑγ δίς 4115 γοι, δσαῃ! Εδνα γοι {Π6 
ΟΥΓΘῚΡ ἢ [ἢ6 ἰοοϊπαοῃα" ψῇῃδίὶν 

Τὸ σι οἢ (6 οἴμει, πϑανίηρ ἃ ἄβερ ρἵοδῃ: ὅ85, (811185, 
8 ΔΙΓΟΟΙΟΙΙ5. ΔΒ ; δίησα ἰδπρϊοῦ ἢδ5 ἀϊβα οὐδ διηοηρ τηδῃ- 
Κιηδ, ΤΥ σΒΟΪα εϑίδία 15 Ῥαηκταρι ὅ [ΙῺὴ οἹά ἄδγϑ 1 πψουἹά 
Ὀ6 δε ἴο αἴμπῆοσ ἰο δίηϊϑα. [ῃῆ6 σΟΙΏΡΔΩΥ ΜΠ 65.5.5 

1 ΤΆιϊ, ““δηάα ΨὮΥ Πα νυ ϑῃθά ἰο ραΐϊ ἀρ.᾿ 
2 Ταϊ, ““δηά Ῥεϊηρ᾽ Ὀγεα κι 1655᾽᾽; οἷ, ΤΏΘοοΥ. 1, στ. ΤῊ 6ϑίθ᾽ 5 ὨΠΠΊΟΌΓ 

ΤΕΘΘΙΡ165 ΡΙ βίο} 5 (221277} Ἰένες, 1. 3. 23) “Ὁ ῬαβῈ ΗἩππραγίδη τ ]ρῆϊ 1 
8. Ογ, ““Ηον 580 γοι, τὴῦ ἔτ 5, 1 ουἹά ὨΔΙΙν ἄο, ταϑί 1 η1κ5, ἴο δαί [ἢ 6 

ἄοοῦ ὉΡροη δίτη. Ὁ 5686 Ββοϊζκοσρ, Ολαγέςσζος, Ὁ. 92. 
τ ἃ ΤΑ, ΠῬΓΔΥ, ἢπᾶ δι οοποῦ θη." 

ὅ. (ἢ Φγ»γ»οῤ. ΝΊ. 1.,.3; ῬΙαι. Ζατυς, 677 6. 
6 Ται, ““ὍΥ [δ Ἰδυρῃ οι ἡ ὨΙΟἢ 1 5εἰγϑά ἴῃ ἰμθιη, " 
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ΝΟΥ͂ 81] 15 οῃδηρεά, δηἃ ψὴο 011} ΡῈ δ ρϑίῃβ ἴο δϑὶς τὴ8 ουῇ 
ἴο αΙΠΠΘΙΓ ΔΩΥ ποῖα  [πτηἱρῃΐ 85 Μ611} ργείεμα ἴο θ6 ἱτημηοτίδὶ 
5 ἴο 6 βεγίοιιϑ. ΝΟΥ ΜΠ) ΔΩΥ ΟἿΘ ἰηνιῖα 6 12 Πορδβ οὗ 
ΤΕΟΙΠΙηΡ δὲ ΤΥ Ὀοδγά ἴῃ ἢ]15 τ. ἘΣΕΓΥΡΟΟΥ ΚΗΟΥΒ 50 5ΕΓΙΟΙΙΒ 
8. ἰῃΙὴρ ἃ5 ΟἸΠΏΘΙ [ἢ ΤΩΥ ΠΟΌ56 Μὰ58 ΠΟΥΘΥ Ὠρατα οὗ; 15. ἀρϑιηβί 
{π6 τιι165----ἰῆθ τηογε 5 [ῃ6 ΡΙ(γ. 

Αμάᾶ 85 ἢθ ϑροῖκε μ6 εν 85 ἤοβθα δηᾶ βηθ 66, υἰζεγηρ 
[Ὡ6 ψΏΠῸ 850 {γ]γν ἀοίογοιια ἃ πόδ 1 (δὶ νει ΟαΥῪ [6]] ἰο 
βοοίϊίηρ ἔτη. “ὙΤΠΘΥ που] 811] ἰαρῇ ἀραΐῃ δηοίμει ἄδυ," 
{ΠῸν βαϊᾷ, δἀῃμᾷ 50 ἱπηρίοτβᾶ ᾿ΐπλ ἴο βανε ἄομε δηῃά δαὶ 15 
αἸηηοΥ ; 11] ΟΠτορα 5 σου] ποῖ βίδα 15 ἰατηβηϊδίίου ἰΟΏΡΘΥ, 
Ὀυΐ τοῖα ἰῃηΐο ἃ ρξὰ] οἵ Ἰαιρῃῖζου. Τῇ ψεϊοοιηθ βουπηά 
βαποςα. Τῆς ϑυἤδοτου πηνο! θα 15 ἴδοθ, αημα τλπ5 δάἀάγεθθαα 
Ἦ15 ΙΏΏΕΙ 561{:2 “Βα οὗ ροοά οἴδοϑῦ, ΤΥ 508], [ἤθτα 86 ὭΔΩΥ 
ῬΑ ι0165 8 γεῖ 1 βίοι ἴῸΥ 1.5, δῃᾷ 50. ἢξ [6]] ἴο ἀϊβουβϑίηρ [86 
γαημθ Οὔς6 ἀρ8]η, 

[ἢ ΨΙΝΕ. μου ἃ ϑυγαουβδῃ ᾿4|16ἰ-πλαϑίου ἢ Π15 
σοιηρϑην.} 

11.--Ἰ ΝΟΥ (ῃ6. ἰαρ]ο9. ψοῖθ τοηλονθα, δηα τὼ ἃ οτάθυ 

{πᾶν δά ρουτεά οὖὖδσ ([ῃῆ6 Ἰιραϊίοῃ, δμὰ μαᾶά ϑπηρ {πὰ 
Ὠγη ΤῸ ριομιοίΐβδ {π6 τάνεῖγυ, {ποῖα επίειθα ΠΟΥ͂ ἃ 
Ουτδοῦδθαη, ΜΠῊ ἃ {{|Ὸ οἱ δϑϑίβϑίδηϊβ : (ῃ6 ἤτθί, ἃ Ηπΐθ- οιτ],. 
Ῥειίεοῦ 1ὴ πεῖ αὐ; δηᾶ πδχί, ἃ ἀδῃοίηρ - ΟἹ ΓΤ], 5..Π|δα ἴο ρεῖ- 
ἰοστα 411} Κιμ 5. οὗ οη θ 5 ; ἰαϑίϊν, ἰὼ (6 Ὀϊοοῖῃ οὗ Ὀεδαΐυ, ἃ 
Ὀογ, ψμοΟ ραγεα τῇς Παρ δῃᾷ ἀδῃοςεα σι ᾿ηἤπηϊῖα οτᾶςβ. 

1 ῬΒΠρΡΡα5 ψουα βεοῖὰ ἴο αν δηιοϊραιεα Μῃ. νοοάνατα; 56ε6 Ῥτο- 
Ἰορὰε ἴο ἦς ϑζοοῤῥ ἔο (ὈλιΦΊ67 - 

Ῥταν, νου] νοὰ Κῆον [6 γεαβοῦ Ὧν Τὰ ογγίηρ ὕ 
Τῆς Οοιμίος Μδε ἰοηρ δἷοῖκκ 15 πον δι ανίηρ! 
Απά 1ἔϑδε σοὲβ...: 

2 Οἔ Φ»γοΐ. 1. ἵν. τ; Ἐπ:. 2ή7εώ. τοπό, 1242; Ατ᾽βδίορῃ. “οἦ. 357, 48ο. 
8 ΟΥ δἀά ““6γξ νγὰ ἢανε Ἔχρεῃάβα οὔ 1αϑὶ βῃοί. ῬΒΠΡΡῸΒ. Ρὰπ5. οὐ [Π6 

ἀουθ]ςα θθηβ8 οἵ συμβολαί. (Οἵ, Ατβίορῃ. “1εζ. τῶτο, ψΏθΓα Τιϑιαϑοῆυ5 ΡΥΟΒἢ5 
τάλας ἐγὼ ξυμβολῆς βαρείας, αιιᾷ ΤοαΘοΟροΙ 5 γα ρ 165 τοῖς Χουσὶ γάρ τις ξυμ- 
βολὰς ἐπράττετο. 

Ζα,ε. Ἴνναβ δι [πε ἤπδ] οβατρε; 14 ραϊά Ῥεΐογε 
Α πιπαθοῦ οὗ {ΠῈ τορῖιδ5 ; δ ἰδαϑβέ 8. δθοσδ. 

Τῖς. Τὶ να ἃ τλοβὲ βχρεηβῖνε οἤδύρε γψοὰ Ῥογα: 
Ῥοοσ Τϑηθοθαβ ! 6 ννὰ5 Τογοθά ἕο ρδν {π6 βοοσς, 

Ἡ. ἘΈΕΕΚΕ. 
4 δε ΡΙαί. ϑγηηῴ. τ7γ6 ἃ; Αἴμεῃ. ἰχ, 408. 



298 ο ΒΎΜΡΟΒΙΌΜ, ΟΚ ΤῊΝ ΒΑΝΟΌΕΤ ΘΗ. τι, ὃ τ-4 

ΤῊ15 ϑυιδοιβθδῃ ψοῶΐ ρους δχῃιθίηρ δῖ5 τοῦρο, ψοβα 
ΟΠ ἀΘ Ϊ ρουξοιτηδησα ψγὰ5 ἃ ΒΟΌΣΟΘ Οὗ Ἰσογη6 ἴο Ὠ]ΤΏ. 

ΓΜάαθβις : [δ Πυίθ- ΡΠ] δηᾶ ἰπ6 Ὅον προ ἰμ6 μ67Ρ.] 

Αἰἴΐον [6 συ] Βαά ρἰαγβα ἴο [Πϑῖ ἀροὶ {μ6 Ππίθ, δηᾶ ἰΠθη 
18 ῬΟΥ͂ ἴῃ ἴὰτἢ προὰ [ῃ6 ἢδῖρ, δημᾶ Ὀοίῃ ρεϑγίοιμηθίβ, 85. 1ἴ 
ΜΟΊ]Δ ΔΡΡΘδΙ, ἢδα οοὲ [ῃ6 Ὠφαιίβ οἵ δύειυ ΟἿδ. ,α]ο ΟΡ, 
ΘΟΟΙΔΙΘ5. [ΓΘ ἴο ((4|1185 : 

Α ἰδαβί, Ὁροὴ τὰῦ ποῖά, Ο ρῥυποο ἰθὺ θηςοσίαίηου 1 Ὑγα5 
ἴζ ποῦ Θῃ ΟΡ ἴο 5εῖ Ῥδίοιθ γοῦν ριοϑίβ ἃ [Δ 1655 ἀϊηηθτ, Ὀυΐ 
γοὰ ταδί ἰδαβδὶ ΟἿἿ αγὲθ δη δδτβ Οἡ 5ιρῃϊ5. δῃᾷ βουῃμαάβ [88 
τηοϑί α6] ΟἹ Οτι5 ἢ ͵ 

Το Μοῦ (6 Βοβῦ: Απα παῖ τοις τ16, ἃ ΒΌΡΡΙΥ οὗ 
ὈΠρΡΌΘΩϊα. τ]ρῃς πο Ὀ6. ΔΙΏ155;2 ΜΏδί 580 γον 58}4]}] δὲ 
ἴβαϑί Οἡ Ῥευαμηθ5 δἷ50 Ὁ ὃ 

Νο, 1 ρῥτγοίθαοί ([ῃὴ6. οἴει δηβνεγθα). ϑϑοθηΐβ ΓΈΘΘ Ὁ]6 
οἰοίῃεβ. Οὔ ἄγθϑϑ 1ῖ5. Ὀθδαςα] οὐ τῆ δηα οὔθ οὐ ΜΟΙΊΔΏ ; 

Δηα 50 ψ]Π ταρταῆοα; ψῆδί Ὀδσομλθ5 {πΠ6 ψγομλδῃ, 111 ῬΕΟΟΙΊ65 
[86 τδῃ. Ιά ὄνοὺ πῆδη δηοίηΐ ΒΙμβο ΠΏ ΟἹ] οὗ τγυτῇ ἴο 
ΡΙΘα56 ἢ15 [βου ἢ οϊηθῃ, δηᾳ δϑρθοῖδ! ν γοσηρ ποπλθη (ΚΕ 
ΟἿ ἴνο ΠΊθη θ᾽ ὈΠᾺ465, ΝΙοότγαίαβ᾽ δηα ΟἸΓΟ 1115), πεθεα πὸ 
Ρδυίαηηα, Ὀείηρ Ῥαΐ σοϊηροιηαδθ ἐϑιηβοῖνοο οἵ παργαηοε. ΝΟ, 
ΒΘ ΘΘΙΟΥ ἰδ ΔΩΥ Ὀουπιὴθ οἶδα ἴο ψοιλθη 15 ροοά οἸῖνε-οἱ, 
βδιρραβίιγε οὗ τῆς ὑγϑιη!ηρ- 5600] : ὅ 5εεῖ 11 ργεδεηΐ, δηᾶ ψΏεη 
δρβεηΐ Ἰοηρεα ἴου. Απά γῇ ΠΙβ ποιίίοηβ νϑηϊδἢ ὙΠ [ῃ6 
156. οἵ Ρεγβιμηθ5. Τὴ ἰγθϑηλδῃ δηαᾶ [Π6 5ανε πανα ἐου Ἡ ΜΊἢ 
Ὀοιἢ δἰϊκα ομα οἄουσ. Βαϊ [ῃ6 βοβηίβ ἀθυϊνεα ἔοτα 10115---- 
ἴῃοϑα (οἱ ψΒΙΟῆ αυθῖν ἔτεα τηϑη ἰονυεβδ ὅὃ---- προ σπβίο Δ ΙῪ 
ἢΔΌΪ ἢγβῖ, δηᾶ {{π|6᾿5 ἀἰΒΏΠοΥν, 1 ΤΏΘΥ αἵ ἴο ὈῈ 5νεεῖ ψ ἢ 
Πββ οι 5 Ὀγθδίῃ, δἱ Ἰαβί. 

1 Τῆι, “ἴῃ σοηῃδαχητηδῖα 5ίγ]6,᾿᾿ 
2 Τὴιϊ, “ΒΌΡΡοΟΒΕ 1 [611 τὴ8 βεύναπὶ ἴο Ὀτίηρ ἴθ 50Π16 Ῥευαμηθβ, 50 [ῃδΐ νγῈ 

ΤΩΔΥ͂ [αγίμογ ἴθαβί οἡ ἔγαρύϑηοθ,. οὐ Ο(ἔ, Ὑεορῆσ, λα. νἱϊ. 6 (ΤΕ «ὦ 1οο.γ. 
3. 566 Αἴξβη, χν. 686. 
4 (ἢ, Βοϊοιπομβ ϑοηρ, ἷἰν. το: “ον ἔδϊγ ἰ5 [ὮΥ ἰἴονβ, ΤῊΥ̓ βἰβίεν, ΓΥ 

5ρ0ροῦβ8 ἢ ΠΟΥ το Ὀρίίεγ ἰ5 ἐγ ἰογα πϑη ψῖη6 1 δηά [Π6 5116]}] οὗἩ [Ὠϊη6 οἰπί- 
τηβηΐβ (δῇ 411 βρίοθϑ 1" 

5. Τῆι, “τὰς ρσγυιμηβαβίατῃ. "Ὁ 
6. (ῇ Αὐϑβδίορῃ. χοάς, τοοϑ ἴο]]. 8686 1. Α. ϑυιηοηῃᾶβς, Ζῴς ἄγος }οσές, 

τϑί 5., ΤΡ. 28:1. 

7 586 276). 111. χ, αὶ (αῦονβ, Ρ. 114); Ουγοῤ. ΨΊΠ]. 1. .,.2. 
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δῖ Τιγοοῃ Ἰηἰετροβεά : Τῆαΐ τδὺ 6 ψ611 εποιρῇ ἴοσ 
γουῦίῃ5, θαΐ ψἢδί 5841} γε ἄο ψἤοβα ρυιμηαβίὶς ἀἄδὺβ 816 ονεῦῦ 
γαῖ [γρύδῇςθ 15 εἴ [ῸΥ 5 9. 

δός. ΝΥ, [μδὲ οὗ τὰ ὨΟΌΠΙΪΥ, οὗ σου156. 
2)γὲε Αῃᾶ ψῆρηῃσβ 5}8]} ἃ τῆδηῃ οὐίδιῃ [15 ΟΣ 501} 
δός. Νοῖ ΠΌμ ἰμοβα {παὶ 5611 ρογίαμλθβ δῃᾷ πηραρηΐδ, ἴῃ 

σοοά Ξοοίῇ. , 
2γε. Βαϊ ψῆεηςε, με 9 
ὅθε. ᾿ΓΏΘΟΡΏΙ5 Ὧδ5 ἰο]ά τ: 

Βτοτ [Π6 σοοά ἰῃοὰ 5881 ἰξαζῃ ροοά {μῖηρϑ, αὶ 1 ΨΙ [μ6 δν]] 
ΤΠοῖ Ποϊάθϑί σολνούβθ, μου μα]: Ιοβα [(ῃ6 ψῖΐ [παῖ 15 ἴῃ τ866.ἷ 

Ζγε. (τἰαταἱηρ ἴο Πἰ5 50). Το γοι ἤθδγ ἰπδΐ, ΠΥ 500 ἢ 
ὙΠμαὶ μ6 ἄοβϑβ (ϑοοζαΐῖθββ δηϑυγευθα [ῸΓ ἰῃ6 ὈοΥ), πᾶ δε 

Ραΐδ ἰῃ6 ρυθοερὲ ᾿πΐο ῥγδοίίος αἴ5ο ; ἴο πᾶρρ, δ ΔΩΥ ταῖβ, ΤΟΥ 
15 Ῥεμανίοισ. ὙΏΕΩ ἢα δα δεῖ 815. βϑαῦῖ οὐ οϑιτυίηρ οἵ 
[86 ρϑίῃιὶ οἵ νἱοΐουυ ἴῃ τῃ6 ραῃκτιδίίΐοῃ, 6 ἰοοὶς γοῦ [ηἴο ὮῚ5 
ΠΟΈη5Ε] : 2 δηα 1] ἀρϑίῃ ἴᾷκα σοιηβ6ὶ ἴὸ ἀἰβοονεῦ τἢς Πίαϑί 
{πΠοηα ἴο αἰά δίτη ἴῃ δῖ5. ἢρῃ επάθανουι, 5 δηᾶ σι [Π]15 
[6 Πα δβϑοοϊδίο. 

ΓΒΘΥΘ ρου βανεῖαὶ οἵ [η6 σοϊηρϑην δχοϊδιηθα αὖ Οὔςθ. 
ΟὙΉΘΓΘ Μ111 ἢ6 Πηά ἃ ἴδδοῦοῦ ἴο ᾿πϑίταος Πϊη ἴῃ ἰῃδὺ ψΊβάοτιῃ ἢ ἢ 
Οὐδ ἱπαπίτοά. “Ὑηγν, 1 15. ποῖ ἰο ΡῈ ἰϑιρῃϊ ! ἢ δχοϊδιτηθά 
ΔΛΟΙΠΕΓ ; ἴο ΜὨϊΟῆ ἃ (μἰγὰ το]οϊηεᾷ : “ὙΝῈΥ 5βου]α τ ποῖ Ὀς 
Ιδαγηΐ ἃ5. γΧ6}} 5. οὐποὺ (πῖηρϑ Ὁ" 8 

ΤΏὭξη ϑοογαῖθβ  ΤῊς σαρϑοῃ ψου]α βεϑῖῃ δ ΔΩΥ ταί ἴο 6 
ἀεραία!]8θ. ϑαρροϑθα χὰ ἀδίου 1 ἘΠ] διοίμου {1π|6, ἀπα ἔογ [ἢ 68 
ρτγθϑθηΐ ποῦ ᾿πίουστιρὶ [86 Ῥγορυδιητηβ οὗ ρτοσθεαίηρθ. [566, [ῃ6 
ἀδηο!ηρ- ΙΓ 15 ϑια Παρ τοϑαν ; [ΠΕ Υ ἀγα Ὠδπάϊηρ ΠΕΙ βοὴ 6 ΠΟΟΡ5. 

[Τῇ ἀδηῃοιϊηρ- 1115 ρασίουμηδῃςβ. 

Απά αἱ τῇς πϑίδηϊ Ποὺ ἔα ον ΜΠ ἰῃ6 Ππία σοτητηθηςσθά 8 
ἴὰη6 ἴο Κεαρ ἤθὺ σοϊήρϑηΥ, ΜὮ1|5Γ βοὴβ οὔθ ροβίβα δἱ 6Γ 5146 
Κεαρί βαπάϊηρ Πεσ ἴπΠ6 Ποορβ {Π] 5886. Βαᾷ ἔνψεῖνε ἴῃ 411. ὙΠῊ 

1 ΤΠθορ. 35 [0]. 566 Ζζθρι. 1. 11. 5ο (αῦονε, Ὁ. τοὺ); ΡΙαΐ. “Ζέμ. 95. Ὁ. 
2 ΤΊ Ἰοοκβ δ5 1 βοιλείίηρ μδαᾶ Ὀδθδη Ἰοβὲ ἱπ|τηδίηρ ἐμαὶ Δαίοϊγοῦβ ψου]ά 

αν ἡθβᾶ οἵ ϑοῃὶβ ομα ἴο ᾿ἰπηϑίγποί Ὠἷμὰ 1ῇ ΒΡ γι [08] [Πϊηρ5. ἘΕῸΓ αἰζθιηρίβ ἰὸ 
611 ρ τῃ68 ἰαοῦηα 5866 οι θη. 8. Οὐ, “1656 ΒΙΡἢ ραγβαϊίβ.᾽ 

4 (ἢ, ἔου (ῆς ααθϑίίοῃ εἰ ἀρετὴ διδακτόν, ΠΖε». 1. 1ΐ. το; ΙΝ. 1. ; ΩΦ »γοῤ. 
111. 1. 1γ; 111. 1. 553. 
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ἴΠ6586. ἴὴ δῦ δηᾶθ 5ὴ6 611 ἴἰο. ἀδηοίηρ, δηᾶ [ῃ6 ψΏ116 586 
ἀδῃορα 586 ἤπηρ [86 ἤοορϑ ἰῃΐο {86 81:--ονθυῃεδα 506 5εηΐ 
ἴΠπθὴ ὑ]]]ὴρ ----πἀρίηρ (6 Πεϊρῆϊ [Π6Υ τηὰβὲ θ6 τον ἴο 
οδίοῃ [ἢ612, 8ἃ5 ΤΠ6Ὺ [6]], ἰῇ ρογίδοϊς {πη6.1 

ΤΏΘη Βοοζδίθβ  Τὴ6 ρἹΠ] ἢ 5. ΡΕΓΓΟΠΏΔΩΟΘ 15 Οἠ6. ῥτοοῦ 
ΔΙΔΟΩΡ 8. Ὠοϑί οὗ οἰδοίβ, 5115, (δι ουΔη 5 Ὠδίθταε 15. ΠΟΥΒ6 
ἸΠΓΘΥΙΟΥ ἴο τη 5. ΑἹ] 5ῆ6 σδηΐβ 15 βιθηρτῃ δηά ἡπάρτηρῃης : 3 
Δα ἰμαὶ ϑῃου ἃ Ὀ6. δῇ δηοουταροιηθηΐ ἴο ἴμοβα οἵ γοι ΨἘΠῸ 
ἤᾶνε ψίνθβ, ἴο ἰβδοῦ (ἤθη Μηδίαν γοὰ οι] ἤδνα ἰῃθιη 
ΚΗΟΥ͂ ἃ5 γΟΙΓ αϑϑοοίδίθβ. ὃ 

Δηςβίμθηββ τα]οϊηθά : Τί [δ 15 γου σοποΙ αϑοη, Θοογαδΐαβϑ, 
ΜὮΥ ἀο γοὰ ποῖ {ὰΐοῦ γοῦσ οὐ ψ|Ὁ6 ΧΑρΙΒΙρΡρο,, ᾿μϑίθδα οἵ 
Ἰειπρ' ΠΟΥ ὅ τοιηδίη, οὐ 811 τ1πῃ6 ψίνϑϑ [πδὲ δῖε, ᾿πἀθθα {παῖ Ἔνεὺ 
Ὑ1}1 θ6, 1 ᾿τπηϑρΊη6, [68 τηοϑί ΒΏΓΘ ΙΒ} ἢ 

ΝΕ] πον, 1 ψ1}} [611] γοιι (ῃὨ6Ὲ δηϑνεσε). 1 [οἱ]ον [Π6 
δχαῖηρίβ οἵ ἰῃς τάδε ο ψΊ5ῃ65 ἴο Ὀδοοῖὴθ δῇ εὌχρετί Ποῖβε- 
ΤηΔΏ : “Νοηβ οὗ γοῦγ βοῇοεηουίῃεα, ἀοο116 δ] ηλα15. ἰοσ της,᾽ 
ἢδ6 8805; “ἰῇξ ΠοΙβα ἴοσῦ τὸ ἴο ΟὟ Γϊιϑὶ 500. 5018 
ΒΡΙΠῸ" :ὅ. -1η της θα], πὸ ἄουθέ, ἢ 6 δῇ τηϑῆδρα 50 ἢ 
ΔῊ ΔΗΪΠΔΙ, 1 ΜΠ] ὍΘ ΘΑΘΥ Θποιρῃ ἴἰο ἄδα] ΙΓ ΘΥΘΤΥ οΟἴΠΕΓ 
ἤοῖβε ᾿εβϑιάθθ. Αῃηάᾶ (δὲ 15 75 ΤΥ οα86. 1 ψ]5ἢ ἴο 664] 
ΜΠ Πατηδη Ὀεδίηρβ, ἴο ϑϑοοϊδαίς ΜΠ τηδη ἴῃ ρΘηδΙΑ] ; ἤδησα 
ΤΥ σδμοῖος οὗ ψ]6.7 1 Κηον ΠῚ] ψῈ]], 11 σα τοϊοταῖθ ΠΟΥ 
ΒΡ, 1 οδη ΜΠ δα56 δἰίδοῦ τγ561 ἴο Ἔυεῦυ δυτηδῃ Ὀοϊηρ 656. 

Α με]! -δἰπηθα δὐρατηδηΐ, ποί ψὶᾶθ οὗ (ῃ6 τηδκ ΟΥ̓ ΔῊΥ 
Τη68Δη5 8 [η6 σΟΙΏΡΔΩΥ ΜΈῚ6 ΓΙ ΚΙηρ, 

1“ Τῃ ἔπη6 ΨΠ {Π6 ταδίο αηά (Π6 τηδαβαγα οὗ {π6 ἄδῃσα. 
2 Βεδαϊηρ, δ5. ναἱρ., γνώμης δὲ καὶ ἰσχύος δεῖται ; αἴ. σοπιπυϊηρ οὐδὲν 

ἴγοτα [6 ἢγϑί δ] οἵ [Π6 ββηίθησθ, (γα 5]. “586 ἢδ5 πὸ ἰϑδοῖ οὗ δε αᾶσταθηΐ 
ΟΥ ΡῬὮΥΒΙΟΔΙ βίγθηρίη. ἡ Τϑηρα οοη]. ῥώμης ἴογ γνώμης, “811 5)η86 Ὠδθάβ 15 
ἴογοβ δηᾶ βίγεηρτῃ οἵ Ῥοᾶγ. ὅ8Ξε6 Νοντῖηϑῃ, οὗ. οἷζ' ἱ. 410. 

5. Τι, “450 {μαΐ, ἴξ δὴν οἵ γοι 85 ἃ ψ]δ, 6 ΤΊΔΥ Μ0611 6 κα δαὶ δηά 
ἴθβομῃ ΠεῚ νμαίανευ μ6 νοι α ννῖ88 ΠΥ ἴο Κῆονν ἰῃ ἀδαϊπρ ἢ Παγ. ἡ ΟΕ 
ΞΕ εοκ. νἱϊ. 42. 

4 566 (οβείῖ, 20γ0ς. Χίέρ, Ρ. κ6; 2φρ4. 11. 1. τ (αῦονθ, Ρ. 49); Δα]. 6ε]!. 
ΑἮὴς «4. 1. τ7. 

5. Ται, ““ἄδα!ηρ ἢ Πογ," “Βηδίηρ ἴῃ Ποῦ; χρῇ οοΙγεβροηάϊηρ ἴο 
χρῆσθαι Ἰῃὰ ϑοογαίαϑβ᾽ Γαι ΔΙΙς, 

6 Τιι, ““Βεδοδιθα 1 566 {ῃ8 πιδὴ ΨῆΟ δἰπὶβ αἱ 5111 ἴἢ Βουβειηδηβδὶρ ἄοαϑ 
ποὶ οᾶγα ἴο ΟΥ̓ 8, δοῖ[-πιουί θα, ἄοοΙα δηΐτηδϑὶ, θαΐ βοόιηδ τοϑίϊνθ, ΠΘΥΥ ογεδαίαγα.᾿" 

7 Τῖϊ, ““Ῥεΐηρ' δηχίουβ ἰο μαννα ἰπίθγοοῦγθθ ΜΠ 411 τηδηκίηά, ἰο ἄθα] ψ] ἢ 
ΘΥΘΙΥ βοτί οἵ σταδῃ Ῥεοΐησ, Τ ῬΟσ5655 τὴῦ ψΙΐδ.᾿" 

8. (ῇ, ΡΙαί. Ζἀεασί. τ79 6. 
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ἩΙΘ ΡΟ ἃ ἰαῖρα ἤΟΟῸΡ βἰμ θα στ 84. ΟΠ ηρ τον οὗ 
ὈΡΠΡΏΣ σογᾶθ  γὰ5 ἰηἰτοάποεξά ; δῃα πο [86 σεηίτγε οὗ (815 
Τηρ οὗ ηῖγοβ δῃᾶ ουΐ οὗ 1 δραΐῃ [ῃ6 ρ!] [ἤγουν δουμθύβδα 5 
Ρδοϊκπαταᾶδ, ἰουνγαγᾶβ, βθνεσαὶ {{π|65, {Π] {πΠ6 ϑρροίαϊοια ἡ Ύ6 ἴῃ 
ΘΙΤΟΥ οὗ ϑομλθ δοοιάθηϊ; Ῥαΐ σι (ἢ6 αἰλοσὶ σοοϊηρθθ5 δηά 
ΜΙ ΠΟΙ τα ῖβῆδρ [86 οἱτ] σοϊαρ εἰβα ΘΓ ροηυιηδηςθ. 

Ἡδεῖθ ϑοοζαῖθθ, δρρϑδιηρ ἴο Απθβίῃοθηρθο: Νοῆρ οὗ {δε 
ΡΙΘϑθηΐ σΟΙΏΡΔΩΥ, 1 ἰακα 1ἴ,ϑ γῆο δνε ψαιομϑα [Π15 βρβοΐδο]θ 
011 ανοὺ ἄρϑίη ἄδην [ῃδ΄ οσουχαρο οδη ᾿ς ἰδιρῃί,2 πῃ τῃς 
ΟῚ] τΠογα, οϊθδῃ ᾿ΠποῸυρΡἢ 506 Ῥ6, τ]5ῆ65 50. Ὀο]αΪγ ἰηΐο [Π6 
τη]άϑι οἵ 5νοτσβ. 

Ἦσο, [π5 σὨδ!Π]Θηροα, δηβυγοίθά : Νο ; δηᾶ ψῆδί οὔὐσγ {π|6ηα, 
[ῃς ϑγγδουθδῃ ἤθσα, βῃου]α ἄο 15 ἴο Ἔχ 11} 15 ἀδησίηρ-οΊΥ ἴο 
[ῃς 5ἰαί6.5 Τιϑὲ ῖμὰ (611 [η6 δΔαςπου 65. ἢ [5 ργδραγθά, [ῸΓ ἃ 
ΠΟΙ ΒΙἀοΥδοη, ἴο ρῖνα ἰἢ6 ψῃοΐα Αἰῃθηΐδη ῬΘΟΡΙΘ σουταρα ἴο 
ἴασς τῆς. Ὠοϑα]ς ἰαῆοθϑ δ οἷοϑα απδγίθυϑ. 

ὙΥοῖθαὶ με Ἰεϑίοευ  Αἢ δχορβιδηΐ 1ἄθα, ἀροὴ ΤΥ ψοτᾶ ; 
δΔηα ψΏδη 1 ΠΑΡΡΘΠ5, Π1ΔΥῪ Σ ΡῈ [676 ἴο 566 δδΐ τ]ρῇ Υ οτδῖοσ 
Ῥοίβδηᾶου ἰθαυηΐηρ ἴο [ΓΟΥ͂Ν βοιηθίϑϑα]β 5 Ἰηΐο σοσϑ ; 51Π60 6 
ἸΠΟΔΡΌΔΟΙΓΥ ἰο ἰοοκ ἃ ΤΟΝ οἵ ἰδῆοθα 10 ἴῃ6 ίαοθβ δἱ ργϑϑθηΐ 
τηδἶκο5. Ὠτὰ 5} οἵ τι] ΠτᾺτῪ δεινίςςβ. 

1 366 Ββοίςοσ, λαγ. Ρ. του. Οἱ, Ρίδαι. ϑδγηῃ. τοὸο; Φπξλγα. 294. 
2 ΟΕ 2ώεγ7ι. 111. 1Χ. τ (αρθονβ, Ρ. 1τοϑδϑ). 
8 Οὐ, ““ἴο [88 οἰϊγ,᾽ 2.6. οὗ Δίμρῃβ. 
4 Οὐ, ““ἰπραῃςα οὗ {π6 ρεβορὶβ. ΟὟἋἱ ΡΙαί. σονρ. 520 Β; Ζατυς, οο8 Ὁ. 
ὅ Οἵ, ““δδιηΐηρ ἴο ΡῸ Πεδᾶ ονϑῦ ἢβεῖβ Ἰπῖο ϑψοσγάβ. " 

δ᾽ ἘῸΓ Ῥεϊφαπαθν 5εῈὲ (οροῖ, 2γ059. Χερμ. Ὁ. 46 ἴο!]. Α {πογουρῆροϊηρ 
ΟἸσαγο (Το. νη]. 90), Βα γὰ8 {ῃ6 οσοαβίοῃ οἵ το τἰγ ἢ ἰο [ὴ6 σογλὶα 
ΨΥΠΟῚ5 (50 ατοίς, 27. Ὁ. νἱϊϊ. 12). 568 ζ7γὲ [15 ““ψϑηὶ οἵ βριγιι " ΑΥΒΙΟΡὮ. 
Βιγάς, τθπα: 

ἔνθα καὶ ἸΤείσανδρος ἦλθε 
δεόμενος ψυχὴν ἰδεῖν, ἣ 
ζῶντ᾽ ἐκεῖνον προὔλιπε, κ.τ.λ. 

ΨΏΘΓΘ [6 ροορί Πδ5 ἃ Πίηρ δἱ ϑοογϑίβϑθ αἷϑδο: 

Θοογαίθϑ βθϑιάς {πὸ Ὀσίηϊς, 
ΘΌΙΩΤΔΟΙ5 ἔγοτῃ {πΠ6 ττιχ εν 51η} 
Μὴν δ ἀϊβειιροάιϊβα σμοβε; 
“για είξαηασν γεαολεαῖ ἐξ σσαςέ 
70 γαῖξε ἐΐς “2171 ἐλαΐ ἦε ζοςέ; 
ὙΝΊ σομνιοίΐοη βίγδηρε δᾶ πᾶν, 
Α ρανῖςν σδηλθὶ ψΏΙΟὮ Βε 5]ενν, 
{τκὸῸ Ὁϊγϑ9ε5.--νδεγξαροη, εἴς. 

Η. ἘΈΕΒΕΕ. 
ΓΕ, έεαςο, 395; 1.),εῖ5έγ. 490. 
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Αἱ [815 βίβρε οὗ [ῃ6 ργοσθεάϊηρϑ {πΠ6 ὈοΥ ἀδῃοθά. 
ΤῊ ἄδησς Ῥείηρ ονεῖ, ϑοοζαίθϑ δχοϊδίτηεα : Ῥιδυ, ἀἸά γοι 

ΠΟΙΙΩΘ. ὨΟΝ [ῃ6 Ὀδδν οὗ τῃ6 οἸ]α, 580. Ἰουεῖν ἴῃ ΤΕΈΡΟΒΘ, 
Ῥδοδῆβ δῃῃδησξα ΜΠ ΘΥΕΙ͂ ᾿Ἰωογεηθηΐ οἵ ἢἶθ 5ΌΡΡΙΘ 
Ῥοᾶν9 

ΤῸ ψὮϊοῃ Οδιτηϊᾶθδα τορ] δᾶ : Ηον {κ ἃ ἢδιίζογεσ γοὰ 
ΔΘ  οη6 ψοι]α (121 γου Ὠδά 560 γουτβοὶ ἰο ρα [μ6 ἀδηοίηρ- 
γηϑδίοσυ. 

Τὸ Ὀ6 5τὸ ([Ὠ8. δηϑνετεα ΒΟ] ΘΙ }1γΥ) ; δΔῃ 4 {Πογο 5 Δπ οί Υ 
Ροϊῃξ 1 οοὐἹἱᾶᾷ ποί Πεὶρ οὐϑεοινίηρ: Ποὺ ψΏ1]6 ἢς ἀαποεά 
ὯΟ ΡοΙοη οὗ ἢ]5 ὈΟΟῪ τειηδιηδα 1416; δῖ δηά ἰερθ δῃά 
ἢδηθ τορϑίῃου, οὔθ δηῃᾷά 411] σε ὄχοιοιβεα,32. Τῇδί 15 μον 
8 Ιη80 5ῃοια ἄδπος, ψ8ὸ παπίβ (ο Κααρ [μῖ5. θοᾶν Ιρς ἀπά 
Ὠβαηγ.ὃ (ΤΠ δα ἰυὐτηΐηρ ἰο {ῃ6 ϑυιδοῦβδη, μῈ δαάβά): 1 
σδηηοΐ 580 ΠΟῪ ταποἢ ΟὈ]Πρεά 1 5ϑῃουα θὲ το γοῦυ, Ο ῃῆϑδῃ οἵ 
ΟΥΥΔΟΊ56, [ῸΓ ἰΘΘθοὴ5. 1ἴῇὼ αἀερογίηθηῦ. Ῥύὰν ἰθδοῦ 26 ΤΥ 
βίθρϑ.: 

Αμᾶὰ ψῆδΐ τ8586. Μὴ γοὶ τλδῖζα οὗ πεῖ ἢ ((ῃ8. ΟἸΠΕΙ 
Διϑ]ς6 6). 

(οά 1655 π|6 1 1 5841} ἄδηςβ, οἵ σουτβε (8Β6 δηϑνεγαά). 
ΤῺ ταηλαυκ ψγὰ58 ρτθείεα ψ] ἢ 8 ρ68] οὗἉ τῃϑυτιτηθηΐ. 
ΓΏΘη ϑοοζδίεβ, ΜΠ ἃ. τηοϑί βου 5. ἜΧρΡΥ͂ βϑίοη οὐ σοσῃ- 

ἴβῆδηςθ : ὅ οι ἃῖ6 ρ]εαβθα ἰο Ἰδιρῇ δὲ ἴθ. Ῥύδυ, ἄο γοι βηάᾶ 
10 50 ΤΙΘΙΟΌ]ΟΙΙ5 ΤΥ ΜΙ ΒΏΙηρ' ἴο ΠΏΡΙΟΥς ΤΥ ὨΘΑΙΓ ΟΥ̓ Ἔχϑύοῖβα ἢ 
ΟΥ̓ ἴο ΘΠ]ΟΥ͂ ΓΩΥ νΙοἴ 1415 Ὀδίου ἢ ἴο 5166 0 Ὀδιου ἢ. ΟΥ 15 1 {Π6 δοσί 
Οἵ ΘΧΘΙΌΙΪΘΘ 1 δεῖ ΤΥ δα οὐ Νοί {κῈ [ῃοβα γαηηθῖθ οὗ [6 
Ἰοηρ τας, ἰο μᾶνα ΤΥ ἰθρδ ΡΤΊΟΥ͂ ΤΠ ἸΘΟΌΪΑΙ Πα ἸΩΥ 5ΠΟΌ] 65 
Ιδαηθυ 1ῃ Ὀτορουίοῃ ; ΠΟΥ {{{Κὸ ἃ θοχου, (Ὠἰοκηΐηρ ομεϑὲ δηά 
ΒΠΟΙ]ἀου5. δὲ Ἔχρέηβα οὗ ἱερβ; Ῥαΐ ᾿γ αἰβεθαϊοη οὐ [ἢ6 ἴο]] 
Ἐτουρῃουΐ ΤΥ [πὴ 5 7 1 56 ες ἴο ρῖνε δὴ δυβῇ Ὀαίδμοβ ἴο ΤΩΥ͂ 
βοάν. Οὐ τὲ γοιι ἰαπρῃίηρ ἴο (δίηἰς (μας 1 58.411 πο ἴῃ Παΐαγα 

1 566 7Ζε Ογίξε, Ἱ. 1. 
2. Οῇ ῥοῖ. Ζας. ν. ο (Τταιβ. νοὶ. 11, ῥ. 307). 
ὃ (ἔ, Ατίϑβίοί, 27. 4. νὶ. ωἵ. 4. 
4 ««(βϑίατεβ,᾿ ““Ῥοβίσγεβ,᾽ ““ἄρυγοθ, 566 Ἐπτ. Ονοΐ, δῖ; Αὐβϑίορβ, 

εαεσο, 323. ἴβοου, “μα. τ82. 
Θ᾽ ἐς Βρδυηρ ἃ ΨεΙσΉΥ Δηα 8 βουίοιιβ Ῥγον,. 

᾿ς δ ΠΕ Ή7Κ6 γΟΌΪ ΓΌΠΠΟΓ οὗ [Π6 τη ῖ]6 ταςοθ. ΟἿ, ΡΙ]αί. Φγοΐί. 43: Ε. ᾿ 
Ὁ ΟΣ, ““τρϑοϊαῖθ θχογοῖβε οἵ 1ὴ6 ψῃοϊς Ῥοάν." ϑὃ6ε Ατίϑίοι, 2οΐ. νἹἱῖῇ. 
4.9; Τλοξ, 1. κ. 14. 
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ἤδνα ἰο 566 15 ἃ ραυΐμου ἴἢ [ἢ ἰγδίηϊηρ 50000],: ψΏΘΓΘΟΥ αὶ 
011 ποῖ Ὀ6 ΠΘΟΘΘΘΑΙΥ ἴῸΓ δὴ οἷά τηδῃ {6 τγ56} ἴο 5.10 ἴῃ 
ΡΟΌΠς 5. ΑἹΙ 1 5141] πεβάᾶ ψ|} ᾿ς ἃ βδενβῃ-βϑοία ἃ ομϑιηροτ,ῇ 
ΜΏΘΙΘ 1 οδ Μὴ ἰὼ μοι, Ἰπ5ὲ |κ6 ἰῃ6 Ια βεῖα ψῆο ἢδ5 
ἰουηα [15 τοοῖὴ 4αϊΐα δ Ρ]6 ἴοσγ [ἢ6 ργροβαε. Απᾶ ἴῃ ψΊηΕΥ 
1 504}1} ἄο φουμηδβίιοβ 5 ὉΠΑ͂ΟΥ σονο , ΟΥἹ ΨΏΘΩ [ἢ6 ψθδίΠο 15 
το Πρ πη οΥ βῃδάρ.... Βαΐ νῃδί 15 1 γοῦ ΚΕαρ οἡ ἰδιρῃϊηρ 
εἰ--ἰῆ8 ψ]ΒῊ ΟἿ ΤΥ ρϑιΐ ἴο τεάπιοβ. ἴο τηοάρδτγαζα 51ΖῈ ἃ ρβϑβιιηοῇ 
δι 1Πῆ6 ἴοο τοϊαπᾶ ἢ [5 {πδ0 {πΠ6 δοῦτος οὗἉ τηουαθηΐ ἢ ὁ Ῥεῖ- 
ὯδΔΡ5 γοῖ δἃῖὲ οὶ δῦαῖε, ΤΥ {δη5, ἰδ ΟΠ δ 1465----γαβ ! 
ἢἣς {π6τ6---οδπρης τὴ ΟὨΪΥ ἰῃ6 οἴΕΣ τηοσηϊηρ ἰῃ [6 δοῖ οἵ 
ἀδποιηρ 9 

65, [Πδ 1 Μ1}} σνεᾶγ ἴο (186 οἴου δηβνετεα), δηᾷ δἱ ἢγϑί 
1 οἱοοά δρῃαβί, 1 δβαγεα τὴξ γοῖι δα ραιίξα ψιἢ γΟΌΣ 56η5685 ; 
Ῥυΐ ἤρθη 1 Πεαγά γοῦν ἐχρίδηδίίοη, Ὀσγείυ το τπαΐ γοι 
ἤᾶνς 8} ΠΟΥ ἰο]ά 5, 1 ψεηΐ Ὠοιὴς δηῃά--- Ψ}1}} ποΐ 584Υ, 
Ῥερδὴ ἰο ἄδῃσε τηυϑεὶῖ (1 15. δῇ δοσοιῃρ! !θῃτηθηΐ 1 ἤᾶνα τοί 
Ῥεβ ἰδυρῃΐ ἃ5 γεί), θυ} 1 [6]1] ἴο βραυηηρ,, δὴ δῖ οἵ ψῇῃϊοῃ 
ΙὮδγα ἃ γϑΥ ῥγείγ Κηον]βάρα. 

ΤΠδῦβ ἴτπθ, ὩΡροὴ ΤΥ {Π|{π1 (Ἔχοϊδιμηθα (ῃ6 76ϑῖε τυ). Ομηα 
ἡδρα5. Ὀυΐ Ἰοοῖκ δὶ γοῖ ἴο 566 {ῃϑῖε 5 ποΐ 8 ἀτδιὴ οἵ ἀιῆεγξηος 
Ὀείνθθῃ Ἰερο δηα βῃουϊάθιθϑ 111 6 Ὀοπηά, 1 Ῥοίῇ ψΈ͵Τα 
ψΕΙρῃεα ἴῃ {π6 50 α]65 δραιί, {πκ “ἴορβ δῃᾷ Ὀοίζογηβ," [ἢ8 
οΟἸοαῖςα οὗ ἰῃς τηδεκοῖ 9 που] Ἰδοὺ γοῖ ΟΥ̓ βοοῖ- 66. 

ΤΏΘη (41Π|5: Ο ϑοογαῖθϑ, ἄο ρίθαβα ἰηνια τὴ8 ΏΘη γ01 

1 ΟΥ, “6 ἀδρθηᾶάθηϊς οὐ ἃ [δον -ουταηδϑί. ἡ 2 οῖ, λας. ἰχ. 4; ῬΙαί. 
͵δοῤᾷ. δι Β; Ζατως, 820 8; ϑγηῶῷ. 217 Β, Ὁ. 

2 Οὐ, ““ἴο 5.0 ἰῇ ρυθ]ς ΨΏΘη ΤΩΥ ΔΓ {{ῚῺ5 ρουαν. δοοζδίεβ νγ85 
(421: Β.6.}) αθουΐ κο, Ἀπί 15 ῥ᾽ οίαγεά, 1 (Ὠ1Π]κ, ἃ5. δὴ οἱ ἀ]5ἢ τηϑῃ. 

8. 366 Ατἱϑίοί. 27, «4. ἰχ. 45. τ; εον, νἱϊῖ. τῷ (αΌονε, Ρ. 227). 
Ῥαββαρα τείεγγεα ἰο γ Ἰρῖορ, Τιϑογί, 11. σ. τα; Τλιοῖδῃ, ὧε ϑαξέ, ὃς; 

ΡΙαΐῖ, Ῥγαδο δα». 406. 
5. «ΓᾺκ6 ΤΥ Θχοσοῖβα,᾿" 
ὁ Ζραῃα οἵ. Μᾶχ. Ὑγι. 2255. νἱῖ. 9; “Χχχίχ, 5. 
7 εἰ ροττίηρ, ̓᾿ εἴς, δῇ δαί ψ ο Οὐἰηι}, 7552. Ογ. 1. τι, τ7, δι ραῖαϑ 

ἴο ϑοοαίῖεβ. (Οἵ, Ἡρχοά. νἱ. το σοποργηΐηρσ ἘΠΡΡοοϊοἄθθ; δηάᾶ ΒΊΙΘΏ, ΦΖοξ. 
οΥΓ μέ. 5.ν. Ολεγομοηοῖα. 

8 1, “γοῦχ ἰθρθ δαῇθ δα 181 ἴῃ νγοῖρῶςϊ νάτἢ γοὺγ 5ῃου]ᾶθγβ "ἡ Οἱ, Οἱ. 
ΧΥΪΙ, 373, ἥλικες. .-. ἰσοφόροι βόες, “" οἵ δα] αρε δῃά ἴογος ἴο Ῥβξδαῦ [ΠῈ 
γοῖκο. ᾿᾿---Βαίοθοῦ δηᾶ 1δηρ. 

9. 5366 Βοβοκῇ, ῥκᾳόζις Ξεομογν Οὗ “ΑΙ ἐλέγ5, Ὁ. 48; Αὐβίορῃ, “εζαγη. 723; 
Τ,γ8. τόδ. 34. 

4 
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Ῥαρίῃ γοιτ ἀδποίηρ ἰοθθοῦθ. 1 ΜΠΟ6ΡῃῸῸΘ γοῦν ἕδος... δρᾶ 
αῖκα ἰεοϑοηβ ψΊ ἢ γοιι. 

Οοιης οὐ (πε 6ϑίευ βῃου βάλ), ρίνα ἃ5. ἃ (1286 Ὅρο [868 
ὈΙΡΘ, δηᾷ ἰδϑὲ πὴθ 50) γοι! ΠΟῪ ἴο ἀδησβ. 

Γ[ΡΏΠΙΡΡ5 ἀἄδηοθϑ ἃ ας ϑδοιί.] 

50 58 1ηρ ΠΡ Π6 βοΐ, δηα τα] οἰκο [ῃ6 ἄδηοεβ οὐ [6 ὈοΥ 
Δα ρ1Π] ἴῃ Ὀυσίοθαθα [Ἀϑῃϊοη, δηα ᾿πδϑιηΠ ἢ 85 [Π6 ϑρεοίδίουβ 
84 Ὀδδῃ ρ]θαβεά ἴο {π]ηκ (ἢ6 παίυταὶ θεδαίν οἵ [ῃ6. ῬΟΥ͂ βῃ- 
Πδηςθά ΡΥ̓͂ ΟΥΕΙΥῪ ραοϑίασα οὗ ἢΪ5. θοαν ἴῃ ΠΠ6 ἄδηοσθ, 50 {6 
δϑίθυ πϑὲ ρῖνθ ἃ σουηξοι-τεργεβθηϊδεοη," ᾿ἢ ΒΟ ἢ δδοῦ ὑνίϑβί 
8Δη4ἃ τηογειηδηΐ οὗ ἢἰβ ὈΟΩῪ ὰϑ ἃ σοι 1081 ΕΧαρρΈγ  Ο οὗ 
ὨδίθΓ6. 

ΑὨΔΑ͂ βίημοθ {ἢ ΡΠ Ὠδα θεδηΐ ἤρύθο  Ὀδοϊς γαγ5. δηα Ὀδοῖ- 
Μασ, 61] 50η6 ψὰϑ ΠΘδ ν ἀοι]6 4 ἰηΐο [ῃ6 [οσγ οὗ ἃ ἤοΟρ, 
50 Π6 τηιϑβί ΕΥ̓ ἴο ἰηλϊίαῖθ ἃ ὮΟΟΡ ὈΥ βἰοορίηρ ἰογναγβ δηᾶ 
ἀποκίηρ ἄομψῃ ἢ15 Π6δά. 

Απηά 85 ἤηδῖϊν, [6 ὈΟΥ͂ Πδᾶ ψοῇ ἃ τοπηα οἵ ρας ἴογ [ἢ ς 
ΤΑΔΏΠΘΥ ἰῃ ΜΏΙΟΝ ὯῈ Καρί δδοῦ τπβοὶα οἵ ἴῃ6 Ὀοάγ ἴῃ 41]} 
Θχογοῖβα ΜΏ15ὲ ἀδποὶηρ, 50 ΠΟΥ {Π6 εϑίοσ, ΙΔ αϊηρ [π6 Ππίδ-ρ τ] 
ααϊοκδη [Πς τς ( 2γεεῖο 2γοείο" 2765 11551770 7), [611 ἴο οαρεϑυίηρ 
ΤΑ Αγ, ἰοβϑίηρ Ιαρθ δη4 δ115 δηα ἨὨεδα ἰοροϑίμευ, 1] Π6 γα 5 
(αἰτῖν {τε ουὖ, δηα [ἄγαν ὨΙΠΊ561 ἀξαᾷ Ῥεαΐ ἀροὴ (ῃ6 5οΐβ, 

ΒΆΒΡΙΏΡ : 
ΤΏΠοτο, [Παἰ5 ἃ ῥτοοῦ [δῖ ΤΩΥ 7105 ἴοο δ΄6 5ρ[6 14 ΘΧχϑσοίβσ ; 

αἴ ΔῺΥ ταῖθ, 1 δὴ ἅγίηρ οἵ {δ|τϑΐ ; 1δὲ τῆς αἰίθηαδηΐ κΚιηα]ν Π]} 
τὴ 6 {86 τηϊρν ροϊεί. 

Οἷα τρις (ϑα] 4 (811185), ἀῃᾷὰ γα ψ1] ρ]εᾶρε γοιι - Οὐ 
[ἢγοδίβ δῖα ρδιοῃθα σι ἸαπρὨϊηρ᾽ δ γου. 

Αἴ [815 ροϊηΐ ϑοοιδίθβ : Νδὺ, ρεῃίεηθῃ, 1 ἀσπηκΙηρ 15 της 
οΥἄογ οὗ [86 ἄδν, 1 Πραγιν ἀρρτονθ. ὙΠ 1ἰ 15 1ῃ νεῦν {τ ἢ 
(αἰ τοοϊϑίθης (μ6 5061 οἵ ταδῃ,6 [μδῖ 1.115 αἴ οὔσβ 811 οδῖθς ἴο 

1 Οἔ «μαῦ. Ν. ἵν. τῷ (Τγϑῇϑ. νο]. 1, Ρ. 221). ; 
2 Βραάίηρ ἀντεπέδειξεν. (, ΡΙαί. Ζφαεέ. τ62 Β; «“4ρ65. 1. τὸ (ΤΥδῃ5. 

νΟ]. ἴϊ. Ρ. 239); ἴξ να]ρ. ἀνταπέδειξεν, ἸΓΘΔΏ51], ““γουα ρσονα 267 σοριέγζα ΘΔ ΟὮ 
Ῥϑηά,᾽ εἴς. ΟἋΟὲ Αὐδίοῖ φλεξ "11. 26. 3. 

8 (ἢ ῬΙαί. ϑδγηε. 223 Ο. 
4 Οἔ, ΡΙαῖ. Ζατυς, 649; Ατίβίορῃ. ἀζιζράές, ο6 : 

Οοπιθ, συϊοῖς πονν, Ὀυηρ᾽ τὴ6 8 [πϑὲν' βίοι οὗἩ ψῆῃθ, 
Το τηοϊβίςῃ τὴν ππάοχϑίδησιηρ δηα ᾿ηϑρῖγα τὴς (Η. ΕΎΘΥο). 
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5166}, Ἔνξῇ 8ἃ5 ᾿ηδηάγαροῖα ἀτὰρ Οὐὐγ. Βα ]8Π 56 η565, Δηα αἵ 
[ῃς ϑδῖὴθ {6 Κιηάᾶϊεθ ΠρΡΏ -πραγίβα {πουρ 5,5 ἃ5. ΟἹ] ἃ ἤδηλε.: 
γε ἴ ἔλτοβ ἢ [6 Ῥαπαμπείβ οὗ τρη,8 1Γ 1 τηϊδίακε ηοΐ, 
ῬΓΘΟΙΒΟΙ͂Υ ἃ5 ΜΠ ρῥἰδηΐβ [πδὺ ϑρηηρ δῃᾶ βῇοοί οὐ δδγίῃ. 
νΏξη ἀοάᾶ ρῖνε5 (6586 νερείδο!ς σγτονίῃβ ἴοο {π|] ἃ ἀταπρῇί 
οἵ ταῖῃ, {Π6ὺ οδηποῖ [ἰ [πο ὶγ ἢεαάβς ΠΟΥ [66] τῆς Πρ δυ 
Ὀγραίῃβ (Ὡτουρῃ πεῖ ; πὶ 1{ ΤΠῈΥ ἀπηῖς ἴῃ ΟὨΪΥ [τῃ6 εἶδα 
ΒΌΡΡΙΥ μον πρρᾶ, {Π6Υ 5ἰαμα ετεοῖ, ἴθ ϑῃοοί ἅρδοθ, δῃά 
ΓΕΔΟΝ τηδίατν οὗ {ππἰΐαρο. 850 μα, ἴοο, 1 γε ἀὐθηο ἢ Οὔτ 
[Ὡτοδίβ τ ἢ ονει-οορίοι5 ἀταπρῃίθ,: εγα Ἰοηρ τηδῪ πα Οὐτἵ Ἰερ5 
Ῥερίῃ ἴο 166] δῃᾷ οὔἵὗ {πουρηΐβ ἰο  οῦ ; 5 6 514}1 ϑοδῖοβ ὃς 
ΔΌΪΘ ἴο ἄταν Ὀγθαίῃ, τιθῇ 1655 ἴο βρθαῖς ἃ ογά 1ἢ 56850ῃ. 
Βαϊ 1 (ἴο Ῥοιτοῦ ἰδηριαρε τοπὶ [Π6 τηΐηΐ οὗ (οτρίαβ ὅ), 1 
ΟὨΪΥ [6 δἰζθηδηΐβ Μ}}1 Ὀεάσθν (5 ἢ ἃ Πδαπθηΐ 1Ώ1ΖΖ]6 ἴ οὗ 
5128] ρίαββθθ, 6 508}} ποῖ Ὧδε υἱοϊθμτν ἀτίνθῃ οὐ Ὁ ψὶηῈ 
ἴο ἀτπηϊςθηηθββ, θα τ σπεεῖ βεἀποιίίοη τεδοῇ ἴδε ροαὶ οἵ 
Βρογίνε ἰανιγ. 

ΤΕ Ρῥιοροβιίοηῃ ὰ5 ὈΠΔΠΙΏΟΊΒΙΥ οδιτθα, ἢ ἃ. ΤἹΘΓ 
ΔρΡροηάβθα Ὀγ ΡΒΠΙΡριβ: ΤΕΕ σπρ-θαγοῖβ 5μου]α ᾿πταίβ ροοά 
ομαγϊοίθειβ, δη48 ῬΌ58: [Π6 σαρ5 τοὰυπηᾷ, ααϊοκθηίηρ [ἢ6 ῥδοθ 
Θδοῦ αἰτου.8 

111.----υχίηρ (815. ἰηΐεῦναὶ, ψ 158 τῆ6. σαρ- εξ αγθῖβ σδυτβα 

1 (ἢ ΡΙαί. Φε. νὶ. 488 σα; Ὅρηι. ῥάξί. ἵν. 133. τ; Ἱλιοίΐδῃ ν., 717272. 2 ; 
Ιχχι!],, Ζεηῷ. Εης. 36. ὅςεβ Οἐλοζζο, ᾿ῖϊ. 3. 3530: 

Ν᾽ οῦ ΡΟΡΌΨ, ποῦ τηδηδγαροζα, 
ΝΟΥ 41} τὴς ἀγόνϑυ βυυαρϑ οὗ [6 ψου]ά ; 

“πίομγν αμπὰ (ὦ, 1. 5. 4. 
2 6Ε 1: Ἐβάγαβ [ἢ. 2ὸ: “Τὰ τὰῦηθίῃ αἶθὸ θυθῦυ ἱπουρῃΐ ἰηΐο 1011 }7 δηάᾶ 

ταὶ ἢ,᾽᾿ εἰς εὐωχίαν καὶ εὐφροσύνην. ὙἼΤὴδ ΜΏΟΙΪΘ ραββαρθα ἰ5 φυοϊορα Ὀγ Αἰμθῃ. 
504. Θίοβῦ. 22 ἵν]. τγ7. 

ὃ Βρδαάϊηρ συμπόσια, οἴ. ΤΏεορ. 298, 496; οὐ 1 αἴεγ Αἴμθῃ, σώματα, 
{ΓΔ 51, ““ Ῥϑυύβοῃβ.᾽" . 

4 Οὐ, “1 να ϑνα!ον δἱ αὶ σα]ρΡ τ[ῃς Ἰχαοτ." ΓΙ, ΡΙαί. ϑγφεῥ. 176 Ὁ. 
ὅδ 566 ᾧγζοῤ. 1. 1. το, ΝΊΠ). νι, τὸ ; Ατδίορῃ. Κγγωϑδφεθ, 1324; Φοΐ, Ζας. 

ν, 7 (ΤΎ8 5. νο]. 11, Ρ.. 206). 
θ. ἘῸΓΣ ρῇγαβθϑ Η]βα ΌΥ (Δουρίαβ, 566 Αγϊϑδίοι, δζεΖζ, 111. 3; “18.115. οἱ ἰαϑδίβ 

ἴῃ [86 56 οἵ τηθίδρμουβ," Τυοηρίη. ὧδ ϑμδί, α. ὅ8 6 δῖ5ο Ῥίαίΐ, ϑγφηε. τοῦ 6. 
7 ΟΕ Αὐβίορῃ. ῥέαξε, ττάτ ; ὙΒβορθγ. Ζαῤ. 13; Τλιοΐϑῃ, ΧΝ]., 226 »1676, 

εὐμά. 27; Οἷς. Οαΐ. γε. τ4, ἴγϑι5]. ““Ῥοσαϊα.. . , ταϊπμαΐα δίααβ τογϑμίϊδ. " 
᾿ 8 Οὐ, “αἵ βοιηβίίηρ ἔδβδίε ἴδῃ ἃ Ββδαηᾶ-βΡ  ]Πορ βδοῦ τουηᾶ. ἡ 5866 (68 

αν πκίηρ-οηρ τῇ “πΖοηγ απ Οἷ, 1. 7. τ20. 

ΨΟΙ,. 111{-Ξ-}ῖ Χ 
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οἂξ {Π61Ὸ ἀπί165, (6 ὈΟΥ ρἱαγεα οὐ ἴῃ6 ἴγεε ἰπμηθα ἴο Δοσοι- 
ῬϑηΥ [86 ἢπῖίς, ἀπά 5δηρ.} ; 

ΤΠ6 ρευΐζοιτδῆοα οη ἰῃ6 ρΡἰφαϊ5. οὗ [ῃ6. σοϊηρϑην, δηά 
ἄταν το ΟΒαυ 465 ἃ ΞΡΕΘοἢ 85 ΤΟ] οΥ5 : 9115, δὶ Θοογαΐθϑβ 
γγὰ5 Οἰδίτηϊηρ ἴῃ ὈΕΠ4]Γ οὐ ψίης ΔΡΡΙΙ6Ὲ5. ἴῃ ΤΥ ὉΡΙΠΙΟμ. ΠῸ 
1655. ΔΡΌΥ ἴο ἴπ6 ργβϑθηΐ σουῃροϑι!οη. 850. τὰσγα ἃ Ὀϊθημαϊηρ οὗ 
Ῥουβὴ δηᾶ οὗ φιῖ Πθῃ Ὀρασῖγ, δηα οἵ νοῖϊοθ ὙΠ ᾿ῃϑίσαμηθηΐ, 
15 Ροΐδηϊ ἴο 111] ΒΟΥΤΟΝ ἴο 5166 0 δηᾶ ἴο Κίηαϊ]θ ΑρῃτοάϊτίἝε 5 
ἤδη. 

Τηςη ϑοοίαίθθ, Γαυο τ πρ [ἢ ἃ ΤΩΔΏΠΕΙ ἴο ἴΠ6 ομᾶῖρε: ΤῊς 
γουηρ ΡΘΟρΙΘα ἤᾶνα Πη]}γ ρῥτονεα ΓΠΕΙΓ ρον οῚ ἴο ροῖνε Ὁ5 Ρ]ΘΑΒΌΓΕ. 
Υοί, σβδυσηϊηρ 85 [6 δῖ6, 6 511] τεραγᾷ οὔσβοῖνθϑ, 0 ἀοαθί, 
85 ΤἸηΠΟἢ {ΠΕ ὶγ Ὀειίοσθ. ὙΥδῖ ἃ βϑῇδπι ἴο [πἰηκ ἰμαὺ ψὰ 5ῃου]α 
ἤξτα Ὀ6 πηϑί ἰοραίμου, δηᾶ γεῖ τηδκε Ὧὸ εῇοτί οὔτβεῖνοβ ἴο 
Βεϊρῃίθῃ [86 ἐδϑανιγ 15. 

Θόνοδὶ οὗ [Π6 σΟΙΏΡΔΩΥ ΘΧΟΪΔΙ 66 δ ομο6 : Β6 οἵ αἀϊγδοίου 
[θη γουτβθε!. ἘΣ χρίαϊη ψιΠδΐ βίγ]6 οἵ (41 γγὰ 5ῃου]α δῆραρα ἴῃ 
ἴο δοῆϊενα {πᾶΐ ορ]θοί.ὅ 

Νοιίίηρ (ἢ6. ταρ] 164) σου] ρίθαθαε τὴβ θεία ἴδῃ ἴο 
ἀξιημδηᾶ οἵ (1185 ἃ ῥιοχηρί ρειϊοιηδηοθ οὐ 15. ῬΎΌΙΊΪ56. 
Ης ἰοἱά τ.5, γοι! τεοο]]θοί, ἢ μὰ μου] ἀἴηε ψι ἢ ἢϊη, ᾿ς 
Μοῦ σῖγα τι5 δῇ ἜΧΕΙ ΟΏ οὗὨ ἢ15 ψιβάοτῃ. 

Το ψὨΙΟ. ΟΠδιϊθηρα (1115: Τῆδΐ 1 Μψ1}} τϑϑα!γ, θπὶ γουὺ 
ΟἹ γοι 5146, οὔ δῃά 81], τηπδί βαοῦ ρτορουπηά δομηθ νἱτίαθ οὗ 
ΜΉΘ. γοι οἷδίτα ἴο να ἴΠ6 Κηον]θᾶρο, 

ΘΟΟΙαΙΕ5. ΤΟΡΙΘα : Αἴ ΔὴΥ ταῖθ, ποῖ οὔθ οὗ 5 Ψ]} δᾶνε 
ἴπ6 Ἰεαϑὲ οὈ]θοίίΐοῃ ἴο ἀθοϊδυίηρ δῖ ρδγίουαγ (δίηρ ἢς 
οἰαϊπὴβ ἴο ΚΩΟΝ 85 ὑθϑί ψουῇ δανϊηρ. 

Αρτεεά (ρτοοεβαβα (411185); δῃᾷ [ῸΓ ΤὯΥ ραῖξ 1 Ρῥσοοϊαϊ πὶ 
δὲ οὔσθ ΜΩδι 1 8η} ργοιᾶσϑί οἵ ΜΥ ἤπῃ Ὀε] ΙΓ 15,11 Βᾶνα σοῖ 
[π6 οἱ ἴο, πλαῖζα τὰν [ἘΠ ον -τηοτία 5 Βοίίουὶ 

Μαῖα τε Ῥείζεγ ! (οτ θα ΑὨΕΒΙΠΘΠ65) ; δηα ΡΓΔΥ ΒοΥ9 

1. (ἔ, ΡΙαῖ. δατυς, ϑτ α; Ατϑίοι, 2 οοζ, 1. 4. 
2 ὅδε Ρίαϊ. γοέ, 347 Ὁ: ““Α σοάρβῃν [πὸ (ἷἰβ. οὐ οἵδ, δῃᾶαᾶ τάθῃ 

ΒΌΘΟΙ 8ἃ5 Ὸ ῥτγοΐθθα ἴἰο ΡῈ, ἄο Ὡοΐ στεααῖχα 186 Ὠ6ΙΡ οὗ δηοίμεο᾽ 5 νοῖσδ,᾽ 
εἴς, -- Ἰονεῖ, ΟΣ, ἰᾶ, ϑγρη. 176: “Τὸ - ἄαγ δῖ 18 αγε σοῃνεγϑαίϊοῃ 
ἰῃβίεδα ; δπᾶ 1 γοῦ ΨΜΠ1ι αἰϊον τὰθ, 1 Ψ|] [61 γοὰ ψῇμαὶ βου οἵ οἽοη- 
νουβϑίοῃ. " 

5. ἐξηγοῦ. ““ῬΥδβοΥῦθ6 ἴῃ6 ἔοστῃη οἵ ψογάβ χα ἡγαβί ’ᾶὰῪ ὨΟ]ά οὗ ἴο δοῃϊονε 
[6 ον]δθοΐ, δῃᾷ νὰ ψ 1} δεῖ ἴο ψγογκ, ἀγομβ-οαϑαϊδί, " 
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Ὀγ ἰβδοῃίηρ ἐπϑίηῃ βοὴβ 856 ᾿ῃηθοῆδηϊο τὶ ἢ Οὐ εδοῆϊηρ, [ΠΕ πὶ 
ΠΟΘΙ Υ οἵ βου} Ὁ 1 

Τῆς Ἰαΐίεσ (86 τϑρ}164), 1 Ἰπβςς 5. ὈῈ βϑυῃοηγηοι5 ΜΙ Ὴ 
[δὲ ΠΙρῃ ἰγρε οὗ νιτίπθ. ' 

ΟΥ οσουγβα ᾿ξ 15 (τε)]οϊπεα Δη βίῃ 6 65) [86 τηοϑί 1η6115- 
Ρυϊα0]86 βρβοίτηθῃ, δὅίηςθ, Ἰοοῖκ γοῖι, οουσζαραε δηᾷά 5400) 
ὨΔΥῪ δἱ {πὴθὸ5 6 ἰουπηᾶ οδ]ατϊΐουβ ἴο Εἰθμἀθ. ΟΥ̓ ΟΘΟΠΠΥ,9 
Ὀυΐ Ἰιδῆίοβ δ5 ὯῸ 5ἰηρὶα ροϊηϊ ἴῃ σοπηηοη ΜΠ [1] 5Ί1ΟΕ, 
Τρηΐ δηα ψτοηρ' σαηηοΐ σοΙητη ηρ]6.6 

611 τμθη (ρτοοβεᾶεα ( 411185), ἃ5 Βοοὴ ὅ 85. ἜΥΘΥν Ομ6 85 
δἰαίθα Ὠϊ5 ΘΟ] δὺ τηοτς,6 1 Μ1]1 τηᾶκα ἢῸ Ῥοπθβ οἱ Ἰοείηρ 
γοι ἰηΐο ΤΩΥ βϑθοῖθῖ. οι εὮΔ}} ἰϑθαΐῃ (86 ατὸσ ΌΥ ψὨ]Οἢ 
1 σομδατητηδία ΤΥ ΠΟΡΪῈ ἐπα 850. ποῖ, Νιοδγαίϊαβ, 5ῈΡ- 
ῬΟΒ6 γοῖ! [611 15 οὐ ψῇδαὶ Κπονίεαρε γοὰ τηοβῖ ργθ γουῦτ- 
56 1 

Ἧς δηϑϑνετεά : ΜΥ ἐδίμουϑ 'ἴῇ .15 ῥδίῃβ ἴο τᾶ κα Π16 ἃ 
δορά τηϑῆ, σοΙΏρΡΘΙἸΘα πὲ ἴο ἰϑθάσῃ ἰἢς ψμοὶθ οἵ Ηοπλοι δ 
ΡῬΟΘΙ5, 84 50 1 ΠΔΡΡΘΩ5 ἰδῖ Ἔνθ ΟΝ 1 οδῇ τερθαΐ τῃ6 
“α διὰ τὴς Οὐἶνθεεν ὈΥ Ὠφατι.9 

οι μαναὰ ποῖ ἑογροίζδη ([πἰοροβεα Αη βίῃ 6 65), ΡΕΥΠΔΡ5, 
τῃδὶ Ὀεβϑι θα γουβοὶῖ [Π6ΥῸ 15 ποί ἃ τῃαρβοαϊδι γῆο ἄοςβ ηοΐ 
ΚηΟΥ͂ [ἢ656 δρῖοβ 

Ἑοϊροίίεῃ ! 5 1Ἢ ΠΚοΙγ (μ6 τερ]164), σοηβιἀοτίηρ 1 μά ἴο 
᾿Ιδίθη ἴο {θη δἰτηοϑὶ ἄδην ἢ 

ΑπῈὲι Απά ἀϊά γος δνεῦ σομῆα δοοβθ ἃ 51:16 Ὶ {Π06 οὗ 
ΡΕΟΡΙΕῈ ἤδη ἴμ6586 βϑηηδ συδρβοαϊβίϑ ἢ 10 

Λε. Νοῖ 1, ἱμᾶάθεᾶ, ΠΟοηἿ δ5κ ὟΣ ἴο ἀεοίομα {ΠΕ} 

ΜΙΐϑ. 
ΤῈ 15 Ρἷδίηῃ (βυρρεοίθα ϑοογδαῖε5), [ΠῈῚ ἄο ποῖ Κῆοὸῦ [68 

1 Οὗ, “θαι δηα πΠΟΡΙ ΠΥ οὗ βου] (καλοκἀγαθία). 8:6 ἀρονε, 22672:. 
Ι, νἱ. 14, ἢ. 35. 

2. 2,6. “" δοοῖδὶ ἀρτὶρ ίπθϑϑ. 
8. 566 “ήερε, ΤΨ΄. 11. 33 (αθονβξ, Ρ. 144). 
4 7,6. “τῇς. οπξ δχοϊυμᾶθϑ (ῃ6 οἰμοτγ. . 
ὅ Βρδάϊηρ ἡμῶν. ΑΔ ὑμῶν, “" ΒΕΩ γουῦ οἰβοῖβ." 
6 Τῆι, “αὶ Ὧ6 Βα5 ἴοσ ΨΏΙΟΙΒ το οἷαίτα ὉΠ .᾿᾿ ᾿ 
7 Οὐ, ““ρῖνε τῇς. ψοσΐκ οοτηρθίθηθϑϑ," (ΟἹ, Ρίαι. σάαγηι. 173 ΔΑ; ΟὉγ. 

454 Α. 
8 -ΝΙοἷδ5, 
9 ΟΥ, “οἴ Βδηᾶ. 866 27εη2. 11. νὶ. ο; ῬΙαί. Ζδαεςζ. 142 Ὁ. 
10. (ἡ ερε. ἸΜΝ΄. ἴι. τὸ (αθονε, Ρ. 1.36). 
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ὉΠ4οεγιηρ τπηθδηϊηρ. Βαΐ γοῖι, Νιοδγαΐαβ, πᾶνε ρα ἰαῦρα 
515 Οὗ ΙΠΟΠΘΥ ἴο Δηδχιηδηάεδι, Δμα Θἰθϑι γοίτι5, Δηἃ ΠΊΔΩΥ͂ 
οἴθυβ5,.} 50 [πδ΄ Ὧο βίῃρῖβ ροϊῃΐ ἴῃ 8}1 [ῃδξ σοϑῦν ἰογα 15. Ἰοβί 
ρου γου.8 Βυϊ ψῆδὶ (ῃ6 δαᾶβά, ἰυτηΐηρ ἴο ΟΠΙΟΡΙ 115) ἄο 
γοιῖι πιοϑύ ρυθ γουβ6 1} πρΌἢ ὃ 

Οἡ Ὀεδδυΐῦ (Δησεγεα (ΟΥἹ ο1115). 
γαῖ (ϑοοταῖθβ γο]οϊηθα), 58.411} γοῦ θ6 δῦϊβ ἰο τηδίηϊδι 

[Παΐ ὈΥ γοῦτ εδαΐν γοι οδῃ τϑῖε ι15 Ὀείου ἢ 
ΟἹ, ΤΏας Μ{Π1, ΟΥἹ Ῥύογα τγ56 1 ἃ 5ΒῃΔ ΡΥ βουσί οἵ ρείβοῃ. 
ἰός, ὟΥΕΙ], δρᾷ ψῆδὶ 15 1 γοὺ ρῥγιἀε γοιτϑθ! ἀροη, Δηΐ- 

ΒΘ Π65 ἡ : 
Οη χε α ἢ (μ6 δηϑνεγεά). 
ὙΥΒβογεαρου Ηδιτηορθηθα ᾿ηαυϊτεά: Ηδά ἢς 6 ἃ ἰαῦρε 

ΔΙΛΟΌΐ ΟὗὨ ΤΔΟΠΘΥ ἢ 5 
Νοῖ οὁΠ6 βίχρθηςβ : ὅ [δὲ 1 ϑσϑαῦ ἴο γοι (88 δηβνθγεα). 
Ἀἤεγηι. ΤΏδη νοῦ ροββ655 ἰδυρα ῬΓΟΡΟΙΥ ἴῃ ἰαπᾶἢ ᾿ 
«ἀπέ, Ἐππουρ, 1 ἄδγεθαν, οσ τῃ6 γοιπηρβίεσ ἴμετβ, Απίο- 

Ιγοιβ, ἴο ἀπ5ὲ Βἰμηβε 1 ]Π41.56 ΄ 
611, γα ψ}1}} Ἰθηα γοιὰ ΟἿἿ 6815, ΜΏΘΠ γΟῸ {ΠῚ ΟΟΙΏΘ6Β5 

(εχοϊαϊτηεα (π6 οἰ 615). 
δός. Απά ἀο γοι ΠΟῪ {611 ὰ5, ΟΠδιϊάθα, οὐ ψῆδί γουῦ 

ῬΓ46 γουτβαις 

1 2.6. “ἴον βανθη [86 κου (οἵ Κηον]βαρἘ) ἰο [6 Δ ]ΘρΌσ δ] ΟΥ̓ ϑριΓ [84] 
τηθδηΐηρ οὗ 1μ6 ϑϑογεᾶ ἰοχί. ἡ Οἱ. ΡΙαΐῖ. Ογαΐ. 407; 70, 534; Κα. 378, 
4387; Ζ7ἤεασί. τ8ο; γοί. 3τ6. ὅ85866 ἀτοίθ, “22, Ο. 1. 564. ; 

2. ε6 Ατὶβίοι. λφί. ᾿ἰϊ. τὰ, τ. ““ΟΥὨἩἉ νγὲ τῦδὺ ἀθϑβοῦρε Νίοθγαῖαβ [ποί ἴπὶ- 
ῬΓΟΌΘΌΪν οὐὐ ἔθη 47 5. ἃ " ῬῃπΠοοίθίεα βίαμρ ΌΥ Ῥταίΐίγϑ,᾽ υϑίηρ {Π6 5ἰπη6 οὗ 
ΤΕγαβυτηθοῆιβ ΏΘη 6 580} ἸΝΙοοσαίιβ αἰ ἷβ ἀθῖθαϊ Ὀγ Ῥγδαίυβ ἴῃ [86 γβδρ- 
50αγ ΜΙ δὶθ Πϑὶσ 5111 ἀἸβθθνε θα δηάᾶ ἢΐ5 ίβοθ πρνγαβηθα."---ε] ἄοη. Α5 
ἰο ϑιθϑιτηρσγοίαϑ, 566 Ρ]δῖ. 7022, πο : ““7}7023. ΨΕΙΥ {ταθ, Βοογαῖίθϑ ; ἰουργείϑ 0 
85 οογίαϊηϊν θθθα [86 τηοϑί ἰϑαθογίοιβ ῥραγί οὗ τὴν δ; δηῃά 1 Ῥεὶῖθνα τηγϑβεῖῖ 
ΔΌΪΘ ἴο βρϑβῖς ἀροιΐ Ἡουλογ Ὀοίΐου [πῃ ΔῺῪ τῆϑῃ ; δ ηα [881 ἩθΠου ΜΕΙΓΟΔΟΙΊ5 

οἵ Τιδτηρββδοῦβ, ΠΟΥ Θἰθϑιη τοίαβ. οὗ ΤΏδβοβ, ΠΟΥ ΟἸδιοοη, ΠΟΥ ΘΩΥ͂ ΟὯΘ ΕἾ568 
ΨΏΟ δυὸ νὰ5, δα δ5 βοοᾶ 1ἄδβαϑ δροι: ἩΓΟΥ͂, ΟΥ̓ 85 ΤΏΔΗΥ Οἱ {8611}, 85 
1 Βανβ."᾽ ----ονγεῖ. Απδχὶμϑηθυ, ὈγΟρΘΌΪν οὗ Τιατάρϑϑοιβ, [86 δαΐμοῦ οὗ ἃ 
Ἡρωολογία ; 566 Οοβεί, ;7γος. Χ 72. Ὁ. 8. 

8 ΟΥ, ““γοῖ Μη] ποὶ μᾶνα ἱογροϊίΐθβῃ ομθ ροϊῃηϊ οἵ 8411 [αι ργθοϊοιβ ἰβϑοῆ- 
ἴησ." ΤΙᾺκ6 5'. Τοῦ Ἐδϊβίδῆῦ 5 ραᾷρα (2 ΖΙερν» ΠῚ), Ἰῖ.. 2. τοο), ΝΙοδγαίαβ, ὯΟ 
ἀουδὶ, μα5 ροὶ ΤΥ “ἃ οΟ 5 ψοσῖ ἢ οὗ Ροοά [ἰηἰεγργαίδεϊοηϑβ. ̓  

4 2,6. ““ουῇ δἱ Ἰμΐθγοβί,᾽ οὔ, ““ἷῷ τὰ8 Γαηᾶ5,᾽ 85 νγα 5Βῃουϊά 5ᾶγ. 
5. Τιῖ, ““ποΐ δῇ ΟὔΟ] ᾿ξ "" ἃ ἐγθβαρθηην Ὀἱξ,᾽᾿ οἶτοδ. 
6. 72,4, ““ἴο ϑργίηϊ6 Ὠἰτηβο! τ δϑηάᾶ, δον δηοϊηιηρ. "ἡ ΟΙ, Τιποίδῃ, 

χΧΧχυῆϊ,, “1207. 45. ᾿ 
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ΟΠ, 1, [ὉΓ τὴῦ ρϑγί, ρυἀθ τυ βεῖῖ ο ρονοτίν (ῃῈ δηϑδεγαάλ). 
᾿ΡοΟΠ ΠΥ ΜΟΙ, ἃ ΟΠδιτηΐηρ ὈΌΒΙη655} (εχοϊδιμηεα 80- 

οἴδῖθ5). ῬῬΟονεγίυ ! οὐ 411] [πίηρθ (ἢ ᾿δαϑὲ 180 ]6 ἴο βῶνΥ ; 
56] 30η}, Πἴἰ νεῖ, δὴ οδήθος οἵ σοῃίθηθοη :1 ἤδυεῦ συαγάθά, 

γεὶ αἰνγαῦϑ 5816; [26 ΤοΥ6 γοι βίατνα ἰΐ, [Π6 5.ΓΟΏΡΘΥ 1 ΡΤΟΥ͂Β. 
Απά γοι, ϑοοζϑίθϑ, γοῦτβοῖ ((μοῖγ μοϑὲ ἀθιιδη θα), ψηδῦ 

15. 1 γοιι ρυϊἄθ γοῦγβοῖ προ ἢ 
ΤΏΘη ἢ6, ψΠ Κηϊεα Ὀτονϑ, ΄αϊίθ βοϊθιληϊν : Οἡ ραηᾶδοπηρ.3 

Αηά σψπϑη (ΠΥ ἰδιρῃθα ο ΠΥ ΒΙΠγ.580 (Π15, ἢ6 σοηεπααά : 
ΤΑῸρΡῃ ἴο γουγ ᾿ρατίθ᾽ οοπίθηΐ, ΤΥ Πθηασ; πὶ 1 δῖ οεγίδϊη 
1 σου]ά τηᾶῖα ἃ ἰοσίπαμθ, 161 ομοβα ἴο ργδοίῖβθ [15 5816 δι. 

Αἴ {Π15 ροϊῃΐ Τσοοῃ, ἐὰτηΐηρ ἰο ῬΠΙΠΡΡαΒ: ὅε ῃδεα ποί 
δῖ γοι ψμδὲ γοῖι [8Κα [μ6 οὨϊοίθδι ρυάθ ἰῃ. ὙΥμδῦ Ἵδῃ ἰΐ ῬὈε, 
γοιῖι ἰδ ρ  οΥ- πγδ Κὶηρ τη, Ἔχοθρί ἴο βϑῖ [ΟἹ] Ἰδπρῃϊηρ Ὁ 

γ85 (ἢὨ6. δηϑνεσεα), δηᾶ ἢ δέξου τὶρῆΐϊ, 1 ἴδηου, [ῃδη 
ΟΔΙΠΡΡΙ 465,2, τῃη6 δοῖοι, ψῆο οἰγαίβ δηᾶ ρσίνεβ ὨΙΠΊ56 1 5ᾳς ἢ 
ῬΟΙΏΊΡΟΙΙ5 8115, ἴο {π1ηἰ (δὶ ἢ6 δίοῃμθ οδῇ δεῖ ἰῃῆς οἵοναϑ 
δ. ΘΘΡΙΩΡ ἴῃ [ἢ6 {Πραΐτο.5 , 

Αῃά ὨΟΥ͂ γοῦ, Τγοοη, [61] 5, Ομ Ὦ γοι (Δϑἰςοα ΔΑΠΠ ΕΠ 6169), 
ναὶ Τί 15 γοῦ ἰαἶκα (π6 ρτεαΐθδὶ ρας ἰπ 

Υοῦ 811] οὗ γοῦι, 1 ἴδῃου, Κῆον δἰγτοδᾶν ψθμδὶ (Πδΐ 15 (ἢ 8 
ΓΔΤΉΘΥ ΔΏΒΜΕΙΕΑλ) ; [ζ 15. ἴΏ ΤΥ 506 ἤΕΓΕ. 

Απηά τἢς Δα ΠΙπΊ561 (θοῦ οὔθ βϑαυρρεβίθα) ἀουῦθί1655 ὑτιθ5 
ΠΙτη56 1, θεγοηᾷ 81] εἶθ, οὐ βανίῃρ οη [Π6 ρῥτῖΖε οὗ νἱόζοτν. 

Αἴ [δῖ Δαυίοίϊγοιι5 (πα 85. ἢ 5σροκε ἢς Ὀ]05Π64) δηϑνγεῖθά 
ἴου διῃηβοῖΓ : ὁ Νὸ ἰηἀθεΩ, ηοΐ 1. 

ΤΠ ΟΘΟΙΏΡΔΩΥ Μαῖα Ομδυιηθα ἴο ἤδδι ᾿ϊη ϑρεᾶκ, δῃᾶ 
τυγτη 64 Δηα ἸοοκΕά ; δηα ϑοῖὴβ οὔθ δϑβίκεᾶ ; Οἡ ψῇδί 15 1 [Ώδῃ, 
Αὐζοίγοιϑβ ἢ 

Τὸ ΜΏΙΟ Π6 δηβνεεᾶ: Οὐ τὴν (Ποὺ (πα Ἰδαηθα ΟἸΟΘΕΥ 
[ον 45. Ἀ1Π1). 

τ Οἢ, ΡΙαῖ, εῤ. βτ ἃ; Ζατυς, 678 6. 
2 ΟΥὙὉΧ, πιο ρο πεῖν, “ΟΠ ΡΪαγίηρ τῆς ρσο- εύνεη, "ἡ 866 ατοίβ, Ζ7. 6. 

11, 457, Οἡ [ἢς ““ΘΧίγθπλοῖν Αὐ᾽βιορἤθηϊο τ᾿ οματδοίου οἵ τῃ6 ,δγηῃῥοβίμη, οἵ 
ΧΟΠΟΡΠΏΟΗ. 

8. οἰ 277, ἰὴ 6 τηδϑίου, [ῃπς ἄδοϊασγθ Ιηλ9 6 
4 ἘῸΓ [{{|ιοίγατίνθ (8165 δθοιαίΐ Ὠἰμπα 566. ΡΙαί. Αρδς. χχὶ ; «ἀεῖ, χχχΊ.. ; 

Ῥοΐγαθῃ. ν'. το. Οἱ. “7211, ΤΝ. νι]. τ6. 
ὅ ΟΥ, ““5εῖ ἴοσ᾽ {πρὶν ϑίηβ α- ψϑορίηρ." 
6 (ἢ ΡΙαΐ. λαγηβ το8 6. 
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Αἱ νοῦ οἰρῃῦ (1115, τυὐτηηρ το της ἰαῖμογ : Ὁο γοῦ 
Κηον γοῖ 816 [η6 τοῃοϑί τηδ ἴῃ {Π6 ψΠο]6 που], Τγοοῇ ἢ 

ΤῸ ψὨϊοῆ Τγοοη: ἜΘΑΙγ, 1 νὰ ποΐ ναῖε οἵ ἰῃδΐ 
Ὀείοχα. 

ΤὭΏρη (Δ1|1185: ΝῺΥ ἴδῃ, 1 85 Θβοδρεα γοιῦ [Πδὲ γοῦ ψου]ά 
τοῖαβα {ῃς σοὶ] οὗ Ῥευϑίαθβ πε ἢ, ἰὴ Θχοῆδηρα [ῸΓ ὙΟΌΓ 
ΟΥ̓ 501. 

Μοϑβί τὸ (ΒΕ δηϑνεγθα), 1 ρ᾽θδα ρα]; Ποῖα δηα ΠΟῪ 
1 δηλ οοηγιοιθα 2 οὗ Ὀείπρ [ῃἢ6 μοὶ ϊοϑὲ τηδῃ ἴῃ 4}1] (τῆς 
ΜΟΙ] ! 

Απᾷᾶ γου, Ἡδηορεηθθ, οὐ ψῆαὶ ἀο γοῖ ρ]απη6. γοι561 
ποδὶ ὨΙΡΏΪΥ ἢ (αϑκεᾶ ΝΙοόγδί85). 

Οη [πα νιτίπα δηᾶ {ΠῈ ροόνεῖ οὗ τὴῦ [Πεη45 (μ6 δηϑνετγαά), 
Δηα (Πδΐ Ὀεϊηρ ψῆδί ΠΕΥ 416, [ΠΘΥ ΟδΓ6 [ῸΥ τη. 

Αἱ {15 τϑιηδτῖς ποὺ ἰυγη6α {ΠΕΙΓ γαθ Προ (ἢ 6 βρεδζκθϑυ, 
Δα 5θνθῦαὶ 5ροῖίςε τορείπμοσ, δδκίηρ : ἍΝ} γοὰ ταῖς {δι 
Κηονῇ ἴο τι Ὁ 

1 5411 Ὀ6 γευὺ ΒΔΡΡΥ͂ (86 τϑρ!!εά). 

[Α ΡΒΠοβορμῖοαὶ ἀδραία.] 

1ν.---Αὐ [15 ροϊηΐ, ϑοογαΐθα ἰοοΐς ὉΡ [Π6 σοηνογβδίίοῃ : 10 
ΠΟΥ͂ ἀδνοῖνοβ ΟἹ 115 ἴο ρῥῖονα ἴῃ τη {πα δὶ γα δοῇ ἤδνα 
ὉΠ ογία θη ἴο ἀε[εηα 15 τα] ἷν νϑ]θδ ]6. 

[ΤῊς ἢγϑὶ ΤῊ 6515. - 

ΤΏθδη (1115: Β6 ρ᾽βαβεά ἴο Ἰἰβδίδβδῃ ἴο τςρ ἢιθῦ: ΜῪ 
οα56 15. {Π15, [ῃδ΄ ψ 16 τῆς τοϑί οὗ γοῖ ρὸ οὐ ἀεραίηρ πμαΐ 
Ἰϑέοα ἀπά ἀρΡΓΡ 685 αὔα,5. 1 ϑρεῃᾶ τὴν {{π16 ἴῃ τ δ ίηρ' ΤηΘη 

-ΤΆΟΓΘ 51 δηα πρτρῃϊ, 
͵ϑο, Αηάᾶ δον ἀο γοι ἄο {μαΐ, ροοά 51. 
Οαἰἶί. ΒΥ οἰνίηρ ΤΩΟΏΘΥ, ἴο Ὀ6 506, 
ΔΗ ΒἤθηΘ5 σρίδηρ ἰο ἢϊ5 ἔδβεί δ οὔςθ, δῃᾷᾶ σι [6 

ΤΩΔΏΠΘΙ Οὗ ἃ ΟΥΟΒ5-ΘΧΔΙΆΪΠΘΙ ἀειηθησεά;: Ὸ Βηδη Ὀαδίηρϑ 
ΒΕ6 ἴο γο ἴο ὨΔΙΌΟΌΣΓ [π501σ6 ἴῃ [ΠΕΙΓ 5015, ΟΥ̓ ΪῺ {ΠΕῚΓ 
Ρυχ565,: (411185Ὁ 

ΤΊΤΛι, “οὗ [6 Θτεαῖ Κίηρ." Οἐ ὥυγοῤ. ΨΊΠΙ. 111. 26. 
2. εἰ (δυρῆϊ Μαργαηγέε ἀοἴϊείο. Ἱ ἄο δάτηϊ 1 ἀο ουϊ- τόθϑιβ Οτορϑβίβ, "Ὁ 
5. τί τὸ δίκαιον, (Οἵ. όρε. ΤΧ. ἵν. (αῦονβ, ρ. 154). 
1 ΟΥ, ““ροοκοίϑβ. 
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Ἃαἰξ, Τῇ {ΠῚ} 50α]5, 
π. Αμα ἀο γοὰ ρτείθηαᾷ ἰο πῆᾶῖκα {ΠΕῸῚῚ 5011185 ΤΟΥ͂Θ 
ιἰἴδοῖϑ ὈΥ ρας Πρ ΤΔΟΠΘΥ ἴῃ {Π6ῚΓ Ρρυγ565 Ὁ 
(αζ, Ἰὐμαουρίξςαϊν. 
ἤπί. ῬταΥ ον ἢ 
Οαἰζ(, Τὰ [15 αν. ὙνΏφῃ (Π6Ὺ ἵζῆον παῖ (Π6Υ ἴθ {- 

ὨΙβηθα ἢ τπ6 πηβϑηβ, ἴμδΐ ἰθ ἴο 580, ΤΥ ΙΏΟΠΘΥ, ἰο ΒΥ 
ὨΘΟΘΘΘΑΓΘ5, ἴΠ6Υ σου] ταῖν πού ᾿ποῦῦ [Π6 ΤΙ. οἵ 6ν]}- 
Δοϊηρ, δη ἃ ψὮΥ 5ῃμου]α πον» 

45πέί. ΑΠπα ρῥῖδῦ, ἄο [Π6Υ ΤΕΡΑΥ γοῖι [Π 6586 5816 ἸΠΟ ΠΟΥ ἢ 
(αἰδζἔ, Ἵ σδηηοῖ 580 [Π6Ὺ Ἃο. 
“41π΄. ΝΥ̓́ΕΙΙ τΠδ, ἄο {πενὺ τρασῖα γουῦῦ ρι5. οἵ ροϊᾶ ψι ἢ 

σταιταας ἢ 
(αζ. Νο, ποῖ 50 ΤΠΟἢ δ5 ἃ Ὀδᾶγθ. “ΓΉΔΩΚ γοῦ." Τη [δοῖ, 

ΒΟΙΠΊ6 Οἱ [Π6Π} ΔΥῸ δυε ΨΟΥΘΘ αἸσροβθα ἰονγαγαᾶβ τὴ6 θη [ΠΕ6Ὺ 
Ὦάγνα ροῖ ΤΩΥ ΤΌΠΟΥ [ἤδη Ὀείοτα. 

ΝΟΥ͂, ΠΕΙΓΘ᾽ 5. ἃ ΠΑΥ͂Ε]  (Ἔχοϊα θα ΑἸΕβίἤΘη 65, ΔηΠα 85. ἢ6 
ΒΡΟΪκα ἢ6 εγβά [86 ψιηθ85 ἢ δῃ ἂἱν οὗ {πἰΠπῸππρΡ ἢ). Υοῦ οδῃ 
ΤΟ ΠΟΙ ΡΘΟΡΙΘ 181 ἴο 81} [Π6 ψου]ά, Ὀπί ἰονγαγ5. γοῦτβα! γοὰ 
οδηποῖ ἢ 

Ῥίδν, ψῃοτο 5. [6 ψοπμᾶργΡ (αβίςοα τῆς οἴμοι). Ὦο γοιῦ 
Ὠοΐ 566 ψῆδί βοοῖθϑ οἵ σδιρθηΐοιβ δηα Ποιι56- θα] ἀθγ5 [Π6 ΓΕ ἅτὰ 
ΏΟ 5ρ6ημα {Π6Ὶ {{ὸ τὰ ὈθΠ]αηρ Ὠοι565 ἴοΥ ΠΑ] τὴς σψοι]ά : 
Ρυΐ ἴογ {πϑιηβαεῖνοθ ΓΠΘῪ 5ΠΏΡΙΥ σαηηοί ἄο 1|{, δηαἃ ἦε ἰογοθά 
ἴο ἴτνα ἴῃ ἰοᾶαρίηρθ. Απᾶ 80 δάτῃϊ ἰμαΐ Πποιης-Πτιβί, Μαβίαεγ 
ΘΟΡὨΙΒΕ : 1 δηᾶ σοηξεϑ5 γοῦτβε! σοηδιίαα. 

Ὅροῃ ΤΥ 80], ἢΘ6 μαᾶᾷ ᾿εϑὲ δοοορί 15 ἰαίε 2 (βαιά 
᾿ Βοοίδίθ5).. ὙΝΏΥ, δασ 411, γοὰ 816 ΟὨΪΥ κα {πο56. ρτόρῃείβ 
ΜῆΟ ῬΙΟνΘΥΌΙΔΙΥ ἰοτγοίθ!! [6 δαΐαγε ἴοσ τπδηκιηᾷ, θὰΐ σαηηοῖ 
ἔογθϑθο ψμδί ἰἴ56 σουϊηρ ΠΡΟῚ {ῃθιηβαῖνοϑ. 

Απά 580 [(ἢ6 ἢτβί ἀἰβουθϑίοηι ἐπαβα. 

[ΤῊ6 βεοοῃᾶ ΤΉδ6515.] 

ΤΠογθαροη Νιοδιαίαβ.: ΤΘηᾶ 6 ὑοῦ δαῖ5, δηᾶ 1 ψ}}} 
[611 γοι ἴῃ ψιμδίὲ τοϑρθοίβ γοῖι 5081} θῈ Ῥείζευ ἰοὺ σοηβουηρ 
ΜΠ ΤΥ 561 11 ρεϑϑαῃις, σι ουῦ Πὶν (Ε]Ππρ γοῦ, γοι ΚΠΟΥ͂ 

1 εἰ Ῥγροίδββου οἱ νυν] βαουμ." ᾿ 
2 Οἵ, ““τῆς δοφ ὧδ ργάεο.᾽" 
9. ΟΥ, “50 δῃᾶβρα [σ{{6 τὴς Πτϑί οὗ (ῃ6 γογα-σοηίτονείδυ, "Ὁ 
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(μα Ἡοιηει, Ῥεοίηρ {πῸ τίβοϑὶ οὗ τηϑηκίηα, 85 ἰοποῃ θα 1] 
ὨΘΔΙΙΥ ἜΥΘΙΥ Βυμηδῃ τορίς ἴῃ ἰδ Ροβηβ.:. ὙΝΒΟΒΟΘΥΟΥ 8 ΤῊ: 
γοῦ, (μοτείοτθ, νου] ἰη ΡῈ 5Κ||6 4 [ἢ ΘΟΟΠΟΙΊΥ͂, ΟΥ ΟΓαΐ 
ΟΥ̓ ϑἰταϊεοῦ ; ΨΠΟθ6 δι ΠΟ ᾿ς 15 ἴο 6. κα ΑΟὮΠΠ]65, οὐ ἃ 
Νεϑβίου, οὐ Οὐγβϑθιβ--τοηθ δηα 81}}] ΡΥ σου ἴο τη6, ἢ 
ἢδγᾳ 811] [ηἰ5 Κηον]θᾶρα δὲ ΤΥ Πηρο θ᾽ 6658. 

ῬΓΔΥ (ἰμἰοιροβεα Ἀπ βίῃ 6η65),2 ἄο γοι 4150. ΚΠΟΥ [Π6 ΜΑΥ 
ἴο Ὧ6 ἃ Κίηρ 8 οἴποθ. ἩΙΏΘΥ ριαῖθεθ Δρδι θη ΠΟ, Υ01}1 ΓΘ 
Μ061}1 αὐγᾶῖθ, 85. Ὀδϊηρ 

Α φοοάϊν Κίηρ απα εἶκε ἃ βσρεαιτηδῃ "ο]4.4 

δῆς. ἘῸῚ ψ6 1} 1 Κηον ἰΐ, δρᾶ [1] ψ 611 1 Κῆον (μ6 ἀπίγ οὗ 
ἃ 5.161] οπατγίοίεου ; οΝ ἢθ ψπὸ δΒοΙάθ τῇ6. τ ρθοηβ. τησϑί 
[τ ἢἰ5. ομδυῖοι ὨἰΡ τῆς. ΡΙΠατ5 εἄρσα ὅ 

ΗΠ  ΤΉ561 ᾿πο] δα ἀροῦ [Π6 ΡΟ 5η6α οδμαγιοί-οαγά 
Α 1π|ς ἴο {π6 Ἰθῆ οὔ [86 ἐνὶ ραὶσ : [86 τῖρῃΐ ἢδηά Ποῦδ8 
Τούο 1 τῃ6 ρτοϊς, δμᾷ βουσὶ ἃ σΠΘοΥν ϑῃουΐ, δηᾶ σῖνα ὨΪΠῚ 

τοίη. 

1 ΚΟΥ͂ δηοίπευ τηρ θ651465, δῃᾷ γοῦ τηδὺ Ρΐ 1 ἰο 1ῃ6 ἰεδΐ 
[ῃΐς ἰπϑίδηϊ, 1 γοῦ κ6. Ἡοιπεῖ βουιθῃεια 85 56] : 

Δηᾶά «αἱ ἢ15 ϑἰάθ δῇ οηϊοῇ, ψΏΙΟἢ τὸ ἀππΠη]ς οῖνοϑ ΓΘ 5}. 

50 ἰΓ δοῖῆθ. οὔδ Μη1| Ὀαΐ Ὀγηρ δῇ ΟἸΙοΏ, γι 51.411] γτθρ {π6 
Ὀβηθῆϊ οἵ ΤΥ 8ᾶρε ἰοῖδ ὃ ἴῃ [1655 [Πδὴ ἢο {{π|6, ἀη ἃ νου ΨΜΊΠ6 
Μ01}1 ἰασία [ῃ6 ϑυεαίθυ. 

ΉἩετα ΟΒδιᾶθδα. Θχοϊδ θα : (οοά 5105, ἰεῦ τὴ. Ἂχρ δίῃ. 
ΝΙοόγαίαβ 15 ΔΏΧΙΟΙ5 ἴο ρΡῸ Ὠοῖὴθ τϑάοϊθηΐ οὐ ΟὨἹΟΏ5, 80 ἰῃδΐ. 
Π15 ἔδὉ ἰἸδᾶν τηδὺ ρευϑυδαᾶθ Πεύβοὶῦ, 1 ὭσνΟΥ επηἰοτθα ἰηΐο δηγ- 
Ῥοάγ᾽5 μεδᾶ ἴο Κὶ85 ποὺ Ἰοτά.3 

1 Οἵ, “5 ογοδίίοῃϑβ αὐ 411 αὶ σοοχίθηβῖνα νυ ἢ Ἔνοῦν πιογίαὶ (ϊπρ' ἢ 
2. ΟΙΠῚΘ τη Γ οὐ ἶο5 (6... Ἐ᾿, Ὁ παγ ον, γε έπεγέσα, Ὁ. 250 ἴ01].} ταδί πίϑίῃ 

ΡΙΔΌΒΙΡΙν {μπαΐ (6 δαΐβοῦ ἰ5 μοβ ρ]αποίηρ (65 δῖ5σο Ῥαίο ἴῃ 1η6 702) δἱ Απίϊ- 
ΒΒ Θ θ᾽ ΟὟ ἰτεαίϊθος αραϊηδέ (ῃ6 ἘΠδΡρβοαίϑίβ μα ΟἹ ἃ Τόσα οοττϑοί 1 ἜΈΓΡΓΘ- 
ἰαἰοη οἵ ἩοΙΆεγ, περὶ ἐξηγητῶν τηα περὶ ᾿Ομήρου. . 

5. Οὐ, ““Ἧκνε γοῦ ἰῃ6 Κηονίβᾶρε αῖ5ο πο ἰο ραν [86 Κίηρ ῥ᾽ 
1 71. ἰ. τ7ζ9ς. 866 “7ερε. 111. 11. 5. (αΌονβ, ρ. 83). 
δ. 71 χχ]. 2335; ΡΙδῖ, 7021, 5.37. 
6 Ται, ““ γὶ61ἃ Βἴτα {Π6 τοῖηϑ ψ ἢ Πῖ5 μϑηάᾶϑ."" 
7 7, χὶ. 620: ““Απά 5εῖ ουΐ 8 [θεῖς βανοῦτσοσ οἵ ἀγίηϊς " (Ῥατνθο), Ὀιϊαίΐ, 

7ορ, 558 6. 8. “ἸΜν οΟἸΠ]ΠΙΉΔΥῪ 51{11]1.᾿Ὁ 
9. 566 5Ώδβκεθρ. Τἥμοζ Αἰ ἄο, ν. 2, ττ ἴο]], ; 72: 4ς. Δ, 20. ἵν. 2. 
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ΒΙ655. τῖθ, παῖ ᾿ἰβη Ὁ 411 (οομεϊππθαᾷ Θοοαίθ8) ; 1 γα ἄο 
ποΐ ἴακα οδῖθ, ἷὰὲ 5}4}} νίη οὐτβεῖναα ἃ σομηϊο Ταρα ΔΈΟΙ. 
Α τα] ]5ῃ τλαϑῦ 10 Ῥ6, ἴΏ γϑτῪ ἐγαῖῃ, [δὲ οδῃ ϑεαίθῃ ΟΡ δ5 ΨΜῈ]]} 
8.5 ῬὈἰαἰζοι, [Π15 58ᾶπ16 ΟὨΐοη ; δηά 1 ψ͵ὸ γα ἴο ἰδῖκα ἴο τη ΠΟ] ΠΡ' 
ΟὨΪΟΙ5 ἴοΥ ἀθϑϑοσί, 566 1 βδοιηθροαν ἄοβϑ ῃοΐ 580 οἵ ι15, “ΠΟΥ 
ψεηΐ ἰο ἀϊπθ ψ ἢ (Δ11185, δηα σοῦ τηοσα ἰῃδη {Π6 1} ἀδβογίθ, {Π6 
ΘΡΙουτ65."3 

Νο ἔδασ οὗ [μδΐ, ϑοοζαίθβ. (τοὐ]οϊηε ἃ ΝΙοέγαίϊ5). ΑἸναΥϑ 
[Δα ἃ Ὀϊΐε οὗ οηϊοῃ Ὀεξίογα βϑρεεβαάϊηρ [οὐ ἴο Ῥδί6, 151 ἃ5 
γΟΌΓ ρδίγοηβ οἵ {Π6 σοοϊο-Ριῦ ρῖνα {πεῖν Ὀϊγτάς ἃ [δε οἵ ρϑι]ο ὃ 
Βείουα {Π6γ ρὲ. ἔἤθτὰ ἴοσ (ῃς ἔρῃξ. Βαΐ ἰοῦ ουγβεῖνεϑ οὐσ [ΠοΌρΡ ς5 
ΔΙῸ 1695 ἰηἰδηΐ ρευῆδρ5 οὐ ἀβαϊίηρ Ὀἷονβ [μδῃ Ὀ]ονίηρ Κιβ5565., 

ΑΠΘΥ βιο ἢ δοσὲ (ῃὴ6 ἤδη οὗ {πεῖν ἀἰβοοῦτθε τεδοῆεα 15 
σΟΠΟΙ ΒΟΉ. 

[ΤῊ {μιτὰ ΤΉ 6515.] 

Τρ ΟΠ ΡΌΪ5 5Ροῖα : Τὸ 56 ΠΟῪ ΤΥ ἰατη, 1 {Ὠ1ηΚ, ἴο 
βίαϊα ἴο γοι τῆ ρστοιυηάθ οὐ ΜΏΙΟΒ 1 ρῥτάς ταγϑε]ῖ οἡ Ὀεδαίγ.ὅ 

Α οδοταβ οὗ νοΐοθϑ το]οϊ δα : 547 Οἢ. 
Ογίξ, Τὸ Ὀερίῃ σι ἢ, 11 δηλ ποῖ δα π|, 45. τιϑί μη 5 Τ 

6, γοῦν 0111 Ὀυηρ Οἡ γοῦ οὐ δα [ῃΠ6 Ῥβηδίςυ οἱ Ῥϑι αν ; 
ἔου, σου νϑιϊῖηρ ἴο ᾶγα [ῃη6 οδίῃ δαιη]η]ϑιογθα, γοὰ 
ΔΙῸ Αἰνγαγβ ἰακίηρ [ἢ6 ροᾶς ἴο ψιηξθθ ἰῃαΐ γοι Πηὰ 1τὴ6 
θελα. Απάᾶ 1 τηπβὶ πρεᾶς Ὀε]θγε νοι, Ὁ δῖα γοι ἠοΐ 
411 Ὠοπουζα]α ρη Ῥ 161 (Πρ ΡῈ 50 Ὀθαπθπι δηᾶ δῇδοϊ 
γοῖ!, οὐδ 8ἃ5. 1 αἷἶδο δὴ αδἴὝλοϊεά Ὁ. ἢϊηὶ ΏοΒα. (δῚ ἴδος 
ἤοτρ αἰζαοίβ τηθ, 1 ϑύζεαῦ ὈΥ 811] [6 σοιηρδην οἵ ἤξανθῇ 1 

1 Τάι, “1 ναγαηΐ γοαὰ (απο ϑοογαί65) δηα [6 Γθ᾽ 5 Θηοί 6 Γ [ΔΏΠΥ ποίίοῃ 
ΨῸ ἢδνθ Ἔνεῦν οἤδηος οὗ σοί ηρ' [δι εγθα οὶ π15.᾿ : 

2 Οὐ, ““δηᾶ μαᾶ ἃ τιοβί ἰδυίοιιβ δῃα Ὠου θοθοιβ {ἰτ6.᾿᾿ 
9. Οἔ, Αὐϑδίορῃ. αὐμέρζές, 494: 

Ολογης. Απᾶ Πογεβ {Π6 ραῦο. ννδιον τ ἄοννῃ 
απ ΡῈ δεζέρ7:. ᾿ : ; Ἄν δαί ἴοσ ὃ 
Οάζογης. Τὶ Μ1Π ρυῖπαβ ψοὰ ΠΡ Δηα τᾶκε γοὰ ἔρῃι ἴῃ6 Ῥείζέοι. 

Η. ἘΈΕΕΕ. 

4 εἰ 0 ῶῖῸ οοῃοοιηθα 655 ΙΠ (ἢ6 Ισῖ5. οὗὔ Ῥαί6 [ἢδῃ οὗ Ἰονε᾽᾿ ; ““νγ8 

τηράϊαῖθ ἢὸ [τοῦθ οἷοθο οὐ Ῥαίθ αὶ οὗ 1105. Τα. “Ὥον νγὙὰ 504}} [κ55 
ΘΟΙΏΘ ΟἿ Γαίθεγ τη ἄο δία ψὶ,᾿" 

ὅδ ὍΘ ͵)οζζρηέεα Κ55α75, Ῥ. 353. θ Οτ, “βαβαῖ! δηᾶ σοοά." 
ΤΟΥ, ““ψΜΏοσϑεα ΤᾺ]ΪΥΓ ἴδοθ ἄγαν τὴ. ψναὰβ Ο]εϊηϊαθ ἴθεγε δ5. ἃ 22 ηξα 

2εογεομα ῷ ῬΪατάϊγ, ἴῃ βρίῖε οἵ νῦν. Τί ἰ5 1ὴ6 ἴτηδρε οἵ Ὠϊπὶ ΜΏΙΟἢ 15 ᾿σγεβθηΐ 
ἴο (86 τηϊη᾽ 5 6γε, ᾿ 
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μοῦ] ἠοῦ σμοοβα ἰῃς στοαί ἰἰηρ᾽5 δ ρΙγα ἴῃ Ἔχοῆδηρα ἔοσ ΜἬδί 
1 διὰ---ἰῃ6 Ῥεδαίγν οἵ [ῃς ψου]ᾶ, [ῃ6 ραγδροῃ οἵ δῃϊπη4]5.: Δηά 
δὶ 1ῃ15 Ἰηϑίδῃϊ 1 ἴδαϑί Τὴν δυοθ οὐ (ΟἸδιηῖαϑ 5 οἰδ Ποὺ ΤΠΔ ΟἿ 
811 ΟἸΠΘΙ 5]ρῃ5. ψὨϊοῆ πάθῃ ἄδεια (λιγ, Του ν Μ1]1 πεϊσοτῃς 
ὈΠΠη685 ἴο 411] εἶβθ, 1 ας {ἢ656. δυεβ ἴΏΔῪ 5111 Ὀεμο]α Ὠΐτη 
δΔηα Ὠϊγη ΟὨΪΥ. ΝΊ 5166 0 δῃᾷᾶ πἰρῃς 1 δηλ βοῦξ νεχβα, ψΏ]Οἢ 
ΤΟΡ τὴ οἵ Ὦ15 5ῖρῃι ; Ὀθπὶ ἴο ἀαυ]ρηῖ δηα (ῃ6 σὰ 1 οὐα δἴθγηδὶ 
[Πδη5, ἴου [ΠῈῪ τοϑίογα ᾿Ϊπ ἴο Γη6, ΤΥ ᾿ρατβ 7ογ, (Ἰ] δι ηῖ85.8 

γε5, δηα Ὠρθη αἷδο αν γα, {πὸ Ὀθδα [11,2 1050 οἸαίτη ἴο 
Ροαϑίύ. Τῇα βϑίτοηρ τὭδῃ ΤΥ ΟΥ̓ ἀἸηΐ οὗ [01] ονίϑιη ροοῦ 
[Π]ηρ5; [ῃ6 ὕζανβ, ὈΥ ἄδηροι Ὀο Αγ ἰβοξᾶ, δηα [86 ψ]56 
Ὀγ εἰοψφιδηςα οἵ 5ρθεςἢ ; Ὀυΐ ἴο [Π6 Ὀοδαῦ 1] δ᾽ δ 10 15 ρίνεη 
ἴο Δοῆϊθνα 411] επᾶς ἴῃ δρϑοϊαῖα ααθθοθησθ. ΤῸ ἰδῖκα τγϑ6 1 
ἃ5 Δ ΘΧΘΙΏΡΙΟ. - 1 Κηον {πΐ τἱοῆθ5. ἃ ἃ θεῖ ροΟβϑἜ 5: 0ῃ, 
γεί ϑεείοῦ 61 ἴο π16 ἴο ρἵνβ 8411 ῃαΐ 1 ἢαγε ἴο (Ἰ]εβίηϊαβ [Πδὴ 
ἴο τβορῖνε ἃ ἰούίαης οσῃ δηοίμευ. ἀἸδαϊν που] 1 Ῥεοοῖὴθ ἃ 
51νε--αῦ, ἰοτίεις Πεδάομ---- ΟἸΘΙηα5 που ἀδῖρῃ ἴο δὲ 
ΤΥ ἰοτᾷ, Το] ἴῃ 5. 56Ύνῖ 6. ΜΕΙΘ ΘΑΘΙΘΥ [ῸΓ τὴὲ ἰἤδῃ τοϑῦ 
ἔγοῃα ἰαροῦγ: ἀδηρου Ἱπουττρα ἴῃ ἢ15. Ὀ6Π41 τ σνδείευ [ἤδη 
ΒΘΟΌΤΙΥ οὗ ἄαγα. 80 [ῃδὲ 1 γοι, (811185, τα Ὀοδϑβὶ οἵ τηβϊκηρ 
ἸΏΒ ΤΊΟΓΕ 5 δΔηἃ ρτρῃΐ, ἴο τὴ Ὀθίοηρβ ΟΥ̓ [πϑἴεγ τιρῃΐ 
[δ γοῦτβ ἴο τα] ΤὩΔΏ ΚΙ ἴο ΘΥΘΥΥ Θχοθθηοθ. Ὑαε δ᾽ 
[86 {ππ|6 ἰπϑρίγειβ " Ο ἰηἶι56 βολα 50 116 ἔσχε ᾿ἰπΐο ΔΠΊΟΓΟΙΙΒ 
501115, γα Ὀδδαίθβ, δα {ΠΘΊΘΌΥ ταῖβα ἰπδῖὰ ἴο ΠΘῪ Ὠεὶρῃϊ5 οὗ 
Ῥεῖηρ ; μα τεηᾶθι Πθ τὴ Ἰήοτα Ἰἴθειαῖ [ἡ τῆς Ῥυγθαϊ οὗ ψεϑιῃ ;. 
ὙῸ οἴνα ἴθ ἃ Ζεϑί [Ὁ ἴοὸ] ἰῃᾶϊ τηοοϊξβ δὲ ἄδηρου, δηάᾶ 
ΘΏΔΡΙ65 ἰδ ΘΙ ΠΟΠΟῸΣ (6 [811 ν᾽ βίο θδᾶς, ἴο [Ο]]ον.6 
ΥΥε ΠῚῚ {Πεῖγ 5ο]5. ἢ ἄδεροσ τηοαδϑίυ, ἃ 56] ἘΟΟ ϑίγαῖηΐ ΤΟΥ͂Θ 
ΒΔ ΌΠΟἢ ; Δροιξ (ῃ6 (Πηρθ [ΠΘΥ σαγα ἴοσ πηοϑί, ἰῆοσα ἢοαδίβ ἃ 
Πδ]10 οὗ ρτοίϊβοϊηρ ἂν. ἘροΟΪθ δῃαᾶ πηνῖ56 δῖα ΤΠΕΥ ἡ8Ὸ 

1 Ται, ““Ῥαίηρ Ῥβϑαῖα]" ; θὰΐ [Π6γ6 15 ἃ ἰοο οὗ Ῥόταραϑί ᾿ηΠιβεα ἰηΐο 
1ῃ6 ΒΡΘΘΟἢ ὈΥ 1ἴῃ8 αὐίϊδί, Οἱ, 186 βρθεοῦ οἵ (δ111ὰ5 (Ζ7ε{1. ΨΊ. ᾿ϊ. 3, ΤΥΔΏ5. 
νο]. 11. Ρ. 153) δΔηᾷ, ἴογ τῃ68. υτηοῦγ, Ογνγοῤ. Ῥδϑβϑβίτα. 

2. 566 ζοβεί, 2} γο5. Χορ. Ὁ. 59. Οἱ, 264. 1. 111. 8 (αῬονβθ, Ρ. 23). 
9 ΟΥ, “ἴον [π8[ [Π6 Ὁ τανθα] ἢἰ5 5ρΙβηᾶοιγ ἴο τηρ.᾿ 
4 «γε Ῥϑδαίθβ." 
5. ΤἘ6 εἰσπνήλας ἴῃ ταϊαϊΐοη ἰο ἴη6 ἀΐτας, ἴμε 7η5ῤέ7γ27 το (6. Ζ2Ζεαγεγ. ΓΙ. 

ἼὝΒΘοοΥ, χὶὶ. τῷ; Δε], Κ ΗΠ. 1. τ2Ζ. 8ὅεβ Μῆ]ηΠογ, Φογέαρο, 1. 300 [0], 
6 φιλοκαλωτέρους. (ΙΕ, ΡΙαί. Ῥααεφῶγ. 248 Ὁ; Ογ72. τττ πὶ ; Ατίβίοί. ἡ 

Εἰς. Δ. ἵν. 4. 4; Χ. 9. 3. 
7 Ταϊ. “ἸΘῪ ἴδε] τηοϑὶ αν οἵ ψγνῆδι [ΠῸῪ τοϑὶ ἄβϑισα. " 

ῃ 
-᾿ 
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οἤοοβα ηοὶ Ὀδαμπίξοιι5 θη ἴο Ὀ6 {ΠΕ ρεηθίαὶς. ΕΝ ΤΩΘΙΠΙΪΥ 
ψ Ι]α 1, αἱ ΔῺΥ ταῖθ, τη το ἢ ΤὨΤΟΌΡ τα Ὀγ [6 5146 οἵ (Ἰ] δι η185 ;} 
Δηἃ 50 ψοι]α 411] οἵ γοιι, 1 πον ἔμ8]1] ΜΕ ]], ἴῃ σοιηρθην οὗ ὨΪΠῚ 
Ο ΠΟΥ͂ Δ ἄγθϑ565 νοι. 

ξαβθ, {μογείοίβ, γοὰγ ρου] οχιγ, Ο ϑοοζαίεθ, δρδηάοῃ 
ἴδαυβ δηᾶ ἀοιθίβ, θθ6Ιανα δηᾶ Κῆον (πα [ῃ15 [Πρ οἵ ψΏΙΟΝ 

1 τηδλίςα ργθαΐ Ὀοαδϑβί, ἴὯΥ Ὀδδιίν, ἢ85 ῬοΟΟ ἴο ΘΟΉΪΘΙ ΒΟΙῚ6 
Ὀδηδῆί οὐ μυχηδηϊτηά. 

Οηος ποῖ, ἰοῦ πὸ τπδῇ ἄατα αἰἰβποποι Ὀδδαίν, ΤΠΈΓΕΙΥ 
Ἀδοδῦβα {ηὴ6 ἤονευ οὗ 1 βοοῃ [β465, 51066 θυϑῇ δ5 ἃ οὔπἹᾶ Πδ5 
Ῥ᾽ΟΜΙΏ 1η ὈΘΔΌΪΥ, 50 15 ἃ ἢ {π6 5 ΠἸΡΙηρ, [Π6 ρτόνῃ τηδῃ, 
[ῃ6 τεγεγαηᾷ ϑεηϊοσ3 Απά τἢϊ5 [πΠ6 ρτγοοῦ οἵ ζἱῦ σοῃίθητοη. 
Ποῖα ἄο ψε οἤοοϑβα ἴο θθδγ [ἢ6 βδοῖβα οἱϊνεϑμοοί ὃ ἴῃ Ποηουῦΐ 
οἵ ΑἸΠ6Ώη89 ---- ΠΟΤ ΕἾ56. σαν ΘΔ 1] οἱ τηθ ἢ ψιηη655- 
ἴπο {ποτ ν ὁ (Πα ὈαδΟΙΥ νγαῖ κα παπᾶ ἴῃ Πδηά ἃ5 ἃ σοιῃρϑηϊοη 
ΜΠ Ἔν ΟΙῪ ἀρ οἵ 116, ἔγτοι 1ηΐδηου ἴο 6]. 

ΟτὐΥ͂, ἀραίη, τῇ 1 ΡῈ σνψεεῖ ἰο ψίῃ ἴτοῃλ ΜΠΠηρΡ ᾿ξαγίβ. (Π6 
τῆϊηρθ ψγ 5εεῖς ἴοσ, 1 δὴ ροιβαδαθα {Παΐ, Ὀν τπ6 εἰοαπεηος οὗ 
56 ησ6, 1 σουϊᾶ νὴ ἃ [κ185 ΠΌΙΩ γΟΠΑ͂ΘΥ ΟἹ] ΟΥ ὈΟΥ ΤΙΏΟΥΕ 
ΒΌΘΘΟΙΥ [Π8ὴ νοῦ γοῖ οομ]ά, Ο β8αρα ! ΌὈΥ ΠΕΙΡ οἵ Βα] ἃ 
δυπαάτγοα σα θ616 ἀγρατπθηΐβ. 

ἘΠ, Ὀ]655 ΠΥ δαῖ5, μα 5. {παῖ ἢ (Θοοζαίθβ ὑγοϊζα ἴῃ ἀροῦ 
[Π15 ἢ] βουτϑἢ οὗ {πΠ6 βρβακοῖ) ὅ80 Ὀδδαθζα], γου οἰαίπη ἴο 
ΤΙ] τη 6, γοῖ Ὀοδϑβίεγϑ 

ΟΥ]6. ΝΥ, γε5 ᾿ηαθεᾶ, 1 ὨοΡῈ 80, οὐ εἶδα 1 σῃου]ά Ὀς 
ἘΡΊΟΥ {Πδη 411 {πΠ6 Θ]Θητιβθ5 ἴῃ {π6 ϑαίγεις ἀγατηδ. 

(οοᾶ ! (Θοοζαίδ5 τα]οϊηθα); [16 τηοσηδηΐ [Π6 ῥΓΟΡΥΔΙΏΠΊ6 
οἵ ἀἸβοιβϑίοη 15 σοῃο αθ4,Ὁ ρίδαβα ταιλθυηθυ, γα τασδὶ οὈίδίη 
8ι ψεγαϊοῖ οὐ [ῃ6 ροϊηΐ οἵ θξαυσίγ. Τπάρτηδῃϊ 5}4}} Ὀ6 ρινεη---- 
ποΐ δἱ [ῃ6 Ραῖ οὐ Αἰθχαηάθγ, 5οῃ οἵ ΡῬχϊδιη--- αὐ οἵ ἰμ6θε 1 

τ ΟΣ, 2ορι. 1. 1ἴῖ, ο (αρονθ, Ρ. 23). 
2 (Ὁἕ, 26. 111. 1. τῷ (αρονβ, Ρ. 87). 
5. Οὗ, Αηδίορῃ. ὕγαςῤξ, 544. 
4 Οὐ, ““Ῥεδείν βίθρϑ ἴῃ δἰζθηάδῃοθ Ἰονίου Ὠδηα 1 Βδηά αἵ δυθῦν βεαβοῦ 

οὗ [}6 116 οὗ τϑη, "ἡ 50 ὅν αἱ ΝΕ τδΏ, 2.455271. 
5. Τῆς ΜΝ. αἀά [““ἴο ψῇοπι, Ὀ6 ἴΐ ποίεβά, ϑοογαῖΐθα ᾿πα θεά Ῥοσα ἃ τηϑυϊςθά 

ΤΕΒΘΓὈΙθηοθ . ΟΡ ν᾽ 5} ν ἃ ρῖοββ. (Οἱ, Αὐϑίορῃ, Οὐομας, 224 ;.- ῬΙαῖ, ϑγζε. 
215 Β. 

6 Τοῖς, “126 δυρασηθηΐίβ ργοροβεᾶ ἤδνα φΌΠΘ [86 τοπηά.᾿ 
7 2,6, “186 ῬοΥ δῃά οί. Α11,. “"τὴ8 ργεβθηΐῖ σοιρϑην, ΝΟ ΔΙῸ 50 ΘΑΡΈΓ 

ἴο Ὀδϑίουνν οὐ γόοῖ {ΠΕ6ῚῚ ΚΙ5565.᾿" 
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ΜΏΟ, 85 γοι Παεαίζου γουγϑο!, ἤανε ϑοἢ ἃ Βδηκοῦηρ ἴο [(155 
γου. 

ΟἿ, ϑοοίδίεβ. (ῇὨ8 δηϑνεγεά, ἀδρυθοδίηρ]γ), ψ1}} γοι ποῖ 
Ιδανα 1 ἰο [Π6 ιδιΓιηθηΐ οἵ (Ἰδίηϊδ5 Ὁ 

ΤΏρη Βοοζαίαβ: ὙΥ11 γοι ΠΘνΘΥ {{{6 οἵ τερϑδίηρ' [δι ΟἿΘ 
ΠΔΙΊΕΡ [{15 Ο]είηϊαθ μϑτα, ἔπεσα, δηα νου σοῖς ψ ἢ γοιι. 

Οἱ. Απᾷ 1 Ὧἰ5 ἤϑῆης αἀἰδα οἡ ΤΩΥ̓ 1105, ΤΠ1Π|Κ γοῖ! ΤΩΥ 
ΤΠ ΜΟΙ] 1655 Γ6 081] Π15 ππθλοῖυ ἢ ΚΩΟΝ γοι ηοΐ, 1 ὈΘΔΓ 50 
ΟἾΘΑΥ 8Δῃ 1τη8ρῈ6 ΟΥ̓ ὮΪΠ [ἢ ΤῊΥ̓ 501], [Παΐ Ὠδα 1 [Π6 50. ]Ρ[οΟΥ 5. ΟΥ 
[Π6 ΠΟ 5. 511], 1 τηϊρῆΐ ροσίγαυ ἢ15 ἔδαίιιγεβ ἃ5. ἘΧΔΟΌΎ ΠΌΤ 
[815 ᾿τηδρῈ οὗ [86 τη 85 ΠΌΤ σοὨ οἰ δοη οἵ ἢ15 δοίθδὶ 561}, 

Βιΐ Βοοζαίθβ ὈΤΌΚΘ ἴῃ: Ῥύαν, ΜὮΥ θη, 1Γ γοι Ὀεδγ δου 
[Π15. Πν Εν ᾿τηαρα, ΜΜὮΥ ὁ γοι ρῖνε τὴ6 50 τρποῇ (τοῦ ]6, ἄταρ- ἡ 
ΒΊΠΡ Τὴ8 ἴο [ἢ15 δηα ἰῃαΐ ρίδοθ, εγα γοῦ ἤρα ἴο 566 ἢϊπηῦὉ 

Ογή Ἐοὸν [15 ροοάᾶ τεᾶβοῃ, ϑοοίδίεβ, [86 βίρῃξς οὗ Ιτὴ 
ἸΏ5Ρ11Γ65. ορδάηῃρϑϑ, ν Ὠ15ὺ ἢ15 Ῥῃδηΐομη Ὀτίηρδ Ὠοΐ ἸΟΥ̓͂ 580 ΠΟ 
ἃ5 1 εηροηᾶοιβ Ἰοηρίηρ, - 

Αἱ {ῃ15 ροϊῃί Ἡδηηορθηθα ῥγοίοϑιθα :  Πηά 1 τηοϑί πῃ- 
κ6 γοῦ, ϑοογαίθβ, ἴο ἰτθαῦ 15 ὩΘΡΠρΟΏΠΥ Οὴ6 50 ρδϑϑίου- 
οἵἴδΖβά 85 ΟΠ ΟΡ ]65. 

ΘΟΟΙαΐΘ5. ταρ θα: ΤῸ γοι ΘΊΡΡοβα {εξ 584 οοπάϊποῃ οὗ 
[68 ρϑίϊθηΐ ἀδίθα ΠΌΤ [Π6 τηοϊηθηΐ ΟὨΪΥ οὗ οὐἵγ [ΠΠΤΆΔΟΥ ἢ 

Μεγ. δῖηοα ἤθη, [6 ἢ 
θῶ, ΘΙη66 θη Ρ ὙΥΏΥ, Ἰοοῖς αὖ ϊτὰ : [6 ἄονγῃ ὈΘΡΊΏ5 

ἴο τηϑηῖ16 οἡ ἢΪ5 σἤθεΪς5,1 δηα οὐ [ῃ6 Ὧδ8ρ6 3 οἵ (Ἰδἰη]α5᾽ πθοκ 
Δἰγοδαν τηουηΐθ. ΤῊ ἰδοὶ 5, σε {ποὺ ἰδτεα ἴο [6 ϑ81ὴ6 
5600] ἰορείμει, 6. οαπρῃς τῃ6 ἔδθνευ. τῇ 5. [δμου 
γγὰ5 ΔΙΎΔΙΘ οὗ, Δηα σοῃϑιρηξα ἢΐπηὶ ἴο π|6, Βορίηῃρ 1 τηϊρῃΐ 
6 δϊε ἴο ἄο βομιϑίῃϊηρ ἔοσ. ἢ. ΑΥ, δῃᾷ ᾿Ϊ5. ρΠΡΏςϊ 15. ποΐ 

1 Τῆι, ““ογθαρίηρ ἄονγῃ Ῥεϑίᾶς ἰδ βασβ. ΟἿ, Οἱ. χὶ. 45τοὸ: 

πρίν σφωὶν ὑπὸ κροτάφοισιν ἰούλους 
ἀνθῆσαι πυκάσαι τε γένυς εὐανθέι Ἀλάχνῃ. 

“ἐ(ΖὙαδ ἀδϑίτογβα [μ6 ἰνναίῃ) Ἔγα {Π6 ουτ]5 ἢδα ὈΪοοΙπΘα Ῥεηθαίῃ {μεῖγ ἰβηλρῖθ5, 
δια ἀδυκοηδα ἐπεῖγ ο᾽η5  Ὡ π6 ὈΪοβθοσα οἵ γοιίῃ." --Βαΐοθου δἀηᾶ 1 8ηρ. 
(ΟΕ Τηρβοοῦ. χν. 85: πρᾶτον ἴουλον ἀπὸ κροτάφων καταβάλλων, “ὙΠ [86 
ἢγϑί ἄονγῃ ὉΡΟῚ Ὧ15 οἤθοῖκβ "᾿ (ΤιΔη0); Αθβοῦ, Ζ “οὖ. 534. 

2 πρὸς τὸ ὄπισθεν, ῬΕΙΏΔΡ5 Ξε “' δα Ὀοπίθγϊογεη οδρὶτἶἰ5. ραγίθτα,᾽᾿ ψοἢ 
ΜΟΙ 6 ταοῦθ ΔΡΡΙ ΙΔ Ό]6 ἰο ΟΥΠοΡυΪα5, ἡ οϑα ΥΙ5κοῦα γοσα 75: ὈΘρΡΊηΐηΡ 
ἴο στον, ἴῃδῃ ἰο (8115. Ῥοβϑίθιν νγα βΒῃουϊᾶ τβαᾶ (βῇθυ ῬΟΙΠῸΧΣ, 11. το) περὶ 

τὴν ὑπήνην, ““οἡ (868 πρρεῦ ρ.᾿" 85:6 Ῥίαΐί, δροίαρ. 3290 Β; 7ὦ. χχῖν. 448; 
Οα. χ. 279. 
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50 ΒΟΙΤΥ ΠΟ. ΟἾἼΟΘ ἢξ ψου]α πἰδηα ἀρᾶρα δ δϊη) κ οὔθ 
ΏΟΒΕ ρᾷζε 15 Πχεα προρ ἰδ (ΔΟΙΡΟΏΒ5,} Ὠ15 δγεὸ8. Οὴδ 5ἴοῃν 
βίατθ, δη [κα ἃ βϑίοῃβ ὨΙΤΏ561 (ἢ ἤΘΑΥΠΥ ἀὐὰγ. Βαΐ 
πονγαάαγα 1 ἤᾶνα 5θθῃ ἰῃ6 βίδίπια δοίθδ!ν ὈΠηἰ.5 Απά γεῖ, 
ΤΏΔΥ Ἠδαγθη ΠΕΙ͂Ρ της : ΤΥ ροοα 5115, 1 [(ἢ1ηἰς,|, Ὀεύνεεῃ οὐτ- 
56 Ινγεθ, ἴῃ 6 σα] ρτ τησδί ἤᾶνα Ὀδδίομνεα ἃ ἰκῖ585. οὐ ΟἸθΙη185, 
ἴδῃ ΏΙΟἢ ἰονεβ ἤδιηθ ἃ5κ5 πὸ ἤεδίσοῦ [π61.8 850 1ῃβδ 8016 
ἃ ΤὨϊηρ 15 1 δηᾷ 80 βϑιυρρεβίνε οἱ τηδᾶ ἰδηΐίαθυ. [πᾶ ἴου 
[15 τϑάϑοὴ εὶα ρεύβαρβ 12 Βίρμευ πμοποῦγ, ᾿εσαθα οὗ 
811] βχίθτηδὶ δοίβ [ἢ6. οἷοβε οἵ Πρ σι 1 Ῥεδῖβ τἴῃ6 βδδῖηθ 
ὨδΙῺΘ 85 παΐ οὗ 500] ψ| 501} ἴῃ ἴον]: ὙΥ̓Βογείοσθ, 580 1, 
Ἰεῖ ἘΥΕΥΥ Οὔ ΨὴΟ ψγΊ5 65 ἴο Ὀ6 Ιηδδίει οὗ Ὠ]η561 δηάᾶ βομηα 
οἵ 5011] αὐϑίαϊῃ τοι Κίβ565 ᾿τηρτηϊθα οὐ ἔδυ 05. 

ΤΠΘη ΟΠδτηϊάθα ΟἿ 1 ϑοογαῖθβ, ΨΥ 11] γοῖ! 50ΔῚ6 ὙΟῸΓ 
[θη 5. ἢ ἰῆ6886. ΠΟ ΡΟὈ]Ιη ἰογτουβ, ἢ ὈΙΔαΙηρ τι5. 811 θεαῖς 
οἵ Παηάβοιῃβ. ἴβοθβ, 115 γοῖι γοῦγβε 1 ----σαθ, Όγ ΔΡοΐο, 1 ψ1}} 
ΒΎΘΩΙ 1 58 γοῖ δ [π6 βοῃοοϊμηδβίθιβ [δὲ τἰπ6 θη ὈΟΙ 
οἵ γοῖ ΕΙΘ ῬΟΥΩρ ΟΥ̓ οὔθ ὈοοΪϊκ, ἴῃ ψὨΙΟἢ γοῦ βεδιοῃεά 
ἔου βοιῃηθίῃϊηρ, γοῦ δηα Οὐ οθππ5, μοδα ἴο μοδα, ϑῃου αει ἴο 
5ΠΟΌ]οΥ ὈΔΓΘ, ἃ5 1 ᾿ποουροτϑίθ ἢ 8 

ΔῊ γεϑ, δίδοϊκ τῆς ἄδὺ! (ἢ6. δηβοιθα) ; δηα [ῃδζ 15 ἩΝΝ: 
ὯΟ αἀοιδί, τ 5Ποι] θυ δοθθα [ῸΓ τηοτὸ [ἤδη ἔνε ἀγα δἰἴϊεσ- 
ψγαΤ5, 85 1ᾧΡξΞ[ δΒαᾷ Ὀβδθη. Ὀϊίθη ὉΥ ϑοὴῆβ [6]] Ὀρθαβῦ, δηά 
ΘΙ Πουρς 1 [ΕἸ 4. βοΐ οἵ βοίδρίῃρ δ ἴῃς ᾿εα 5 ΝονΝ 
{Πογαίοσθ, Ἰὼ [ἴῃ6 ῥίέβδθδηοα οἵ [ἢξ86. ψιίηθϑϑοϑ, 1 γα γοῖ, 
ΟΥἸΤοΡυΪ5, ΠΘΥΘ ἀραΐῃ ἴο τουοἢ τὴα [1] γοὰὰ ΕΑΙ 85. [ΠΟ Κ 
δι ΟΙῸΡ οἵ Παῖγ 19 προ γοῦχ οὨΐῃ α5. οἢ γου δοδά. 

1 (Ε, Ριίπά, Ῥνέῆ. Χ, 75. 
2. 566 γζοῤ. 1. ἵν. 28; ἐπ ξεν, Κεμ. αμῷ “Φ. 89: “Βαϊ ψΏρη ᾿δγ 1105 

ἍΈΓΘ ΤΟΔΑ͂Υ ἴΟΥ 15 ΡΆΥ͂, μ6 ὶΏΪς5, δηα ἰ{ΓΠ|5 ἢϊδ5 1105 δῃοίμου γα γ.᾿ 
8. ΟΥ, “ἃ Κἰδ5 ΜΨΏΪΟΏ 15 ἴο ρββϑίοῃ 8δ5 τὺ οομηριϑίϊοιιθ πηϑίίου 15 ἰο ἤγα,᾽" 

ΘΉΘτοθρ. 26. ττό2. 
4 ΟἵΥ, “"ἷἰδ. ἤδιθϑαῖκθ οὗ 6 ἴονε νι ἰῃ6 50] οὗ ἱονεῖβ. Τῇθ ψΠΟ]Ὲ 

᾿ρᾶΒΒΑΡΘ, ΠΟΙ ΠΡ ἃ ὍΙΔΥ Οὐ ἴῃ6 ψογάβ φιλεῖν φιλεῖσθαι, ““ΜΏΘΓΘ [Κἰ5565 γα 
νυ οσῖ, Ἰονα τοῖρης ψ]Ϊη,᾿᾿ ἰἴ5 ΡΥ ΌΪγ ἰο Ὀ6 τοραραθα ἃ5 ἃ ρῖοβ. Οἵ. ζει. 
1. 1. 13 (θονβ, Ρ. 24, 21. 2). 

5. Οἢ 2ἅδφηι. 1. 11. 8-τ4 (αῬονθ, Ρ. 23 [0]1,ὺ}.0 8686 Ἴταπβ. νοὶ], ἰ, Ρ. ΙΧΧυ]]. 
6. (ἢ, ΡΙαι, Ογίζ 46 Ὁ; Το. ὙΧ. ἵν. 17; Ατβϑίορῃ. 8175, 1248. 
7 εὐ (ΡΤ Δ ΓΙΘ 5. Ρ]αΐ. γοξαρ. 312 Β, 326 Ὁ; θη, 315. 8. 
8 ΤΙΊΚο Ἡογΐα δηα ἘοΙθηα, “Ζ:ς. ΔΛ. 420. ΠΪ. 2. 2οϑ. ἷ 
9 Βοδαάϊηρ κνίσμα, “' βΒοταϊομίησ, ΡΙαΐ. ΑΖ. τιαζ. 3904 ἃ. (14. κνῆσμα. 
10. 5εβ Τερν, Ζ σοῤά. Οἰ. χχὶν. τό. 



21ὃ ΘΥΜΡΟΘΙΌΜ, ΟΚἈ ΤῊΝ ΒΑΝΟΌΕΤ (Η- τν. ὃ 28-32 

50 Ρ6]] 611] [6 ν ψϑηΐ δἱ 1{, Π4}Γ 165 4] δαγηθϑί, Δηα 50 
[ῃ68 τηβάϊθυ επάεά. (δ]]1ὰ5 ἤθγα σα]]16 4 οἡ ΟἸΠδιτη1 65. 

[ΤῊς [Οὐτίῃ ΤΉΘ6515.] 

Οαἰ Νον, Ομδιγηϊάθϑ, [Ὁ 1165 ψ ἢ γοῦ ἴο (611 15 ΨὮΥ γοι 
ΡΠαΘ γουτβοι οα ρονεσγίυ. 

ΟΒδγϊθβ. τεϑροηάθά: Οὐ 811] δαηάς 1 15 δαμηιεά, 1 
ὈΕΙΙΘγθ, ἐμαῖ σοηβάσδηος 15 Ὀδίζου [ἤδη δἰαστα ; Ὀείζεσ ἴο ὃὈ6 ἃ 
[γϑβοιηδῃ [ἤδη ἃ 5ἰανε ; Ὀεϊίου ἰο Ὀ6. ψουβῃΙρρϑά [δ ΡΥ σοπτί 
ἴο οἴδοϑῖβ ; θδίζεε ἴο Ὀ6 ἐπιβίθα μ8ῃ ἴο Ὀ6 ϑδυθρεοίεα ὈΥ ΟὨδ 5 
σουηΐΥ. 

ὟΥΕΙ] πον, 1 Μ|1}} [611] γοὰὰ ον τ ἰατοα τι τὰβ τῇ (815 
ΘΘΙΏΘ ΟἿἿΥ ΜΏΘΩ 1 ψὰ5 θαυ. ἘΕἸγϑί, 1 Ἰγεα ἴῃ Ἃδη]ν ΓΘΥΓΟΥ 
Ιεϑὶ βϑοὴβ Ὀυτρίαῦ 5ῃμου]α Ὀγθαῖκ ηΐο τὴν ἤοιιθ6 δηά βἴθδὶ τῶν 
ϑοοαδβ δηά ἀο τιγ561 βοπηθ ᾿ἢ7υτγ. 1 οἤηρεαά Ὀαίοτα ᾿π]Οὐτηθῖ5.2 
1 νὰ5 ΟὈΠρϑά ἴο ΡΑΥ ἴεϑε. ρεξορίβ οουτῖ, θεοδῦβε 1 πον [ῃδ 
Ι οου]ά τη͵ὰτα ἴθ τὰ ἴδῃ 1655 [ἤδη (Π6Υ σου] Ιη]υτα τη6. Νέενοι- 
ΘΠ ἀἸηρ 1[Π6 οἸδι5 ΠἸΡΟῺ ΠΥ Ροοϊκο ψὩ]Οἢ ἐῃε δίαία δηϊοσοθά 
ὌΡΟΩ τπ6; δῃηά 85 ἴο βεϊξηρ ἴοοῦ δοτοδά, [μδὲ 5 Ὀεγοπᾶ (ἢ 
ΤΏΡΘ οὗ ροϑϑιθγ. Βαΐ πο ἰῃδΐ 1 ἤδνα Ἰοδί ΤΩΥ Ῥτοροσίυ 
Δοῖοβα (Π6 τοηθοι,5 δηα ἄρεῖνα ἢῸ ᾿πΟΟΠηῚΒ ἔοι ΤΥ ἰδη5 ἴῃ 
Αἰςα ἰἰ56 1; πον ἰμδῖ ΤᾺ ΥΕΙΥ͂ ΒΟΙΒΘΠΟΙΪ ροοάβ πᾶνε Ὀθθη 
5014 ὉΡ, 1 δἰγοίοῃ ΤῊὯΥ ἰθρθ δ 6486, 1 ρεί ἃ ροοαᾶ ῃ]ρ 5. ταϑί. 
ΤῆΘ ἀϊδίτισί οὐ ΤΥ [6]]ονγ-ΟἸΠΖρὴ5 ἢδθ νη ]5Π66 ; πϑίεδα οὗ 
{ΘΠ Ωρ αἱ (δτθαῖθ, Ὁ 15 ΠΟΥ ΤΩΥ̓ ἔστ ἴο ἰῃγϑδίβδη ; δ ἰαϑί 
1 [66] τηυϑβοὶῖ ἃ τεοιηδη, ΜΠ ΠΌΘΥΥ ἴο ρΡῸ δοτοδα οὐ βίδαυ δἱ 
Ὠομηδ 8ἃ5 51105 ΤΥ ἴδῃου. Τῆς ἰαθ]θ5. πον δἵα ἰυτηεᾶ, Τί 
15. ἴῆ6 ΤΟ ΜΏΟ Γδ6 ἴο οἷνα 226 [Ώ6ΙΓ 8θαΐβ, ὴ0 5ἰδηά 
5146 διηα τηδῖτθ ΜΑΥ [ῸΓ Πη6 85 1 τηξεί (πϑῖ ἴῃ [ῃ6 5ιγθαίβ. 
Το-ἄαν 1 δ [πκ6 ἃ αἀεϑροῖ, γεϑίογαδυ 1 νγγὰ8 [|ΘΥΔΠῪ ἃ. 5]αγνα ; 
[ογπλουγ ἴὰ τὰ5. 1 ὍἼὨΟ Πιδά ἴο ΡΔΥ τὴν ἰπρυΐθ 4 το [ῃ8 
ΒΟΥΘΙΘΙΡῺ ῬΘΟΡΙΘ, ὨΟΥ͂ 1 151 ψῆΟ δῖ νὼ Ὀγ ἴῃξ 5ἰδίε 
Ὀγ τηθϑηϑ οὗ ΒΕΠΘΙΑΙ ἰαχϑϊϊοη. 

Απά τἢϑγὲ 15 δποίμου [δϊηρ. 80 ἰοηρ δ5. 1 νψγἂβ στ οἢ, [Π6Ὺ 

1 Ζρυηθ οἵ, ὥνγοῤ. ΝΊΠ1. 11. 35-50ο. 
2. εὐ Αῃᾶ ρο]ῖοα αρϑηΐβ. Ὁ 
8 ΟΥἹ ἥτε. 11. νἱϊ. σα (αρονθ, ρ. 75). ' 
4. φόρος, ἐγίδιρέμηθ. 441, “"Ῥτορετγίγ-ἰαχ. ΟἿ, Ξοορ. 11. 6 (αΌονβ, ρ. 2ο6). ᾿ 
δ χέλος, σεεξραί. 866. ϑίαγϊΖ, Ζ26χ. Χίόρι, 5.:ν. (Οἱ, οί. Ατᾷ. ἴ.. 3 (Ττδηϑ... 

νΟ]. 1. Ρ.. 276). 
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[ὮΧΟΝ ἸΏ ΓΩΥ̓ τοοῖ 85 ἃ τϑριόδοῦ ἰμαΐ 1 ψὰθ {το ὙΠ 
ϑοογαΐθϑ, Ὀπὶ ΠΟῪ ἰμαὶ 1 δίῃ Ὀδοοὴθ ἃ Ὀερραγ ΠΟ Οἠδ ἰτου Ὁ] 65 
Ὧϊ5 Πραά ἵνο οἰτανγα δροιέ [86 τηδίζοσ. ΟἾἿΟΘ τηογοθ, [ἢ6 ψὮ16 

Ι το ]Ἱδα 1ὴ ρ]θηΐγ Ἵ δα δνουγίῃίηρ ἴο Ἰοβ6, δηᾶ, ἃ5 ἃ τιΐθ, 1 
Ἰοβί 1 ; ψῇαϊ τῆς 5ἰαϊα αἀϊα τοί δχαοί, ΒΟΙ6 τ Ἰβοῆδηςθ 5016 ΠΌΤΩ 
6. Βαϊ ΠΟΥ͂ (δαί 15 ονεσ. 1 1οβα ποίῃίηρ, μανίηρ πουρῃϊΐ ἴο 
Ϊοβ6 ; Ὀαΐ, οἡ [ῃ6 σοπίγασυ, 1 γα δνευσγίῃηρ ἴο ραίη, δηα Πν6 
πη Πορβ οἵ βοὴ ἀδὺ ρειίηρ βΒοιηθίμίηρ.ἷ 

Οαἰ, Δα 580, οἵ σοΌΓΒΘ, ΟΣ ΟἿΘ ῬΤΆΥΘΙ 15 [πὶ γοᾺ] ΤΩΔΥῪ 
ὭΘΥΘΥ ΤΟΤΕ Ὁ6 τίς ἢ, δπᾶ 1 γοῖ! γα νἱϑι εα ΌΥ ἃ ἀτεδαιῃ οἱ Ἰποῖς 
γΟῸΓ ΟἿΘ ἰμουρῆϊ 15 ἴο ΟΠΕΥ βδοσῆοα ἴο Ἡδανθῃ ἴο νεῖ ΤᾺ18- 
[ουϊαης.2 

Οἦαγ. Νο, ἰῃαΐϊ 1 ἀο πού. Οἡ [86 σοπίγασυ, 1 ΤῸ ΤΩ 
Ὠεδα ἰτηἴο δδοὴ αδηρῈ τηοϑδί δανθηζασοιϑὶγ. 1 οηάπτο, 1 
ὮΔΡΙΥ 1 ΤὩΔΥ 5686 ἃ οἤδησε οἵ ρϑίξηρ βοιιθίῃϊηρ ΠῸΠ] 5016 
Πυδτίου οὗ [6 5ΚΥ βοιῃδ ἀδυ. 

[Τῆς πῆ ΤῊΘ6515.] 

(ομλα ΠΟΥ͂ (ϑοογαίθβ Ἐχοϊδι τη), 1 1165 ψ ἢ γοιι, 511, γοα, 
Απἰϊϑίμεηδϑ, ἴο Ἔχρίδιη ἴο ι.5, ον 1 15 ἰῃαΐ γοιι, ΜΠ ΤΕ ἢ 
50 508 ΠΏ, τηδῖτα 50 Ἰοπαᾶ 4 Ὀοδϑί οὗ ᾿ψεδ τῇ. 

Βεοδῖιβα (ἢὨ6. δηβνεγθα) 1 ΠΒοΙά ἴο [με Ὀε]ιθί, 5ἰτβ, [ῃδΐ 
ΘΔ δηα Ρονεῦῦν 116 μοὶ ἴῃ ἃ πη8η᾽5 δϑίαϊθ, Ὀὰϊ [ἢ ΙΏΘΠ ἢ 5 
5015. Ἐγθη ἢ Ὀχιναῖθ 16 ΠΟΥ͂ ΤΏΔΠΥ 50ΟΓῈ5. οἱ Ῥεορὶθ ἤδᾶγνα 
1 56εῆ, ψῆο, δἰ μουρῃ [ΠΕΥῪ 1Ὸ]] ἴῃ θα ἢ, γεῖ ἄβδθη [ἢεπὶ- 
56 ῖν65 50 Ῥοοῦ, [πο γ6 15 ποίμίηρ [ΠΘΥ ΜΠ] ΘΚ Ότω, ὨΘΙΓΠΘΥ 
[0] ΠΟΥ ἄδηροι, ἴῃ ογᾶδσ ἰο δάᾷ δ ᾿π|||6 ἴο ἴμεὶ βίοσα. 5 1 
Ὦανε Κποόονῃ ὕνο Ὀτγοίδμεῦβ,: Παῖτος ἴο 6414] ἰουίπηθβθ, οὴθ οὗ 
ΜΏΟΙΩ ἢδ5 ΘΠΟΙΡΉ, ΤηΟΤ6 [ἢ8ῃ ΘΠΟΠρΡΉ, ἴο σονεῦ ἢ]5 ἜΧρΡΕΠΩΙ- 
ἴυτα ; [86 οΟἴθΕΓ 15 ἴῃ δβοϊαία ᾿Ἰηδίρεηοθ. Αηά 85 ἴο ΤΩ ΟΠΔΤΟ 5, 
[Πεγ86 ἂῖὲ ποὶ ἃ ἴδβνν, δἃ5. 1 ρεζσείνθβ, 50 τάνδηοιβ οἱ ΜΈ] 
[ῃαι {πΠῸῪ Μ1] οὐἱάο (6 νεογθδὲ ναρταηΐς ἴῃ αἰτοοϊγ. Ὑγδηΐ ὃ 

1 1 [664 οὐ [86 ΡὈΙδαβῦσαβ οὗ ορε, δηά ἔοσίπηθ ἴῃ {μ6 διΐαζα. 
2 ΟΥ, ““γοῦ 4 Κ86 ἋΡ ἴῃ ἃ ἔτρῃῖ, πα οὔεν βαοτίῆςα ἰο (ες “Ανεγίογϑ, 

ΕῸΣ τοῖς ἀποτροπαίοις 586 ΑΤδίορΒ. Φέμέξς, 359; ΡΙαϊ. Ζατυς, 854 Β; 4764, 
11. 11. 4 (Τταπβ, νοὶ. 11, Ρ. 20). 

ὃ (ἢ, ᾧφγοῤ.͵ ΝΊΙΠ. ἢ. 21; Ησογ. Ξ2ἐεξ, ἱ. 2. 26, “"ϑαΠΊΡΟΣ ἀνΑΓΙ5 δρεῖ.᾿ 
4 15 Απιβίβθηθβ [μη Κίηρ οἵ ( 411185 δηα Ἡ θυ ΟΡ Ή65 ἢ (ργεβ 1 ΠΡ᾽ [Π656 8.6 

οί βοῃβ οὗ ΗἸΡροηΐοιβ δῃᾷ Ὀγοίμειβ). ΟἹ. 2εηι. 11. χ. 3 (αβονβ, ἢ. 78). 
5. ΟΥχ, ““Τίβ ψαηΐ 18 ἄοθϑ ἴ.Ὁ ὅδεῈ ΜΔ οῖ, ΑἸ. ἴ, τ, ΑΑευεπμες, 1. τ 

(Ὑτδη5. νο]. ἢ, ΡΡ. 276, 327). 
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Ριοπηρίβ 84 {ῃουβαηα ΟΥ65, γοῖ! τηϊϑί Δα, ὙΥΉΥ ἀο τθῃ 
ϑῖ6 4] ἢ ΨὮΥ Ὀτθαῖκ ὈΠΙΡΙ ΔΙ ΟΌΒΙΥ Ἰηΐο Ὠοιιθ65 "Ὁ ΜΨΏΥ Π4]6 τηθῃ 
Δα ΜΟΙ οδρίϊνα ΔΠα Ὠλαῖζα δίανεθ οἵ θη ἢ [5 [{ ποί 
ἴτοὴ ψαης ἢ ΝΥ, [ἢθῖ8 ἀ΄δ' ΠΠΟΠΔΙΌἢ5. ΜΏΟ δ οὔθ [6]] 5ϑύοορ 
ἀβϑίσου ΜψΏΟ]Θ μοῖιδθθ, πᾶ κα ΠΏ] βαὶθ τηδϑϑϑοσθ, δηά οἴξη- 
Επ165 τοάποθ Θηῦγα βδἰαίθϑ ὕο δἰανεῖυ, δηα 811 ἴοσγ [06 βαΐζα οὗ 
θα! ἢ. ΤΏΘΒΘ 1 πιυϑδί πθθαβ ὈΠῪ [ῸΥ [6 ΟΥ6] τρϑ]δαν ΜΙ Οἢ 
Ρίαριος ἴθ. ΤΏΉΘΙΓ σοηα] ΟΠ, ἴο ΤΥ ΤΠ, ΤΟΘ 0165. ἐμαὶ 
ΡῬΟΟΙ οἴδασι 0, [ἢ 5ρ116 οὗ 41} ἢ6. 851 δηά 411] ἢδ θαδίϑ, 
δ ΠΘΥΕΙ δίαυ ἰῃ6 ψο] Πδΐ ρῃδν5 ἢ15 ν]ΐα]5. 

Βευΐ 85 ἴο [Ὼ6, ΤΥ ΓΙΟΠΘ5. ΔΘ 50 ΡΙΘΩΌ ΠῚ 1 σδηποί ἸΔΥ ΤῊΥ 
Βαπᾶς οὐ μοι τηγϑοῖζ: 5 γεῖ [ῸΓ 411 (μαξ 1 ἢανβ Ἔἐπουρῇ ἰο 
Θαΐ {11 ΓΥ ΒΠΏΠΡΈΓ 15 βίαγεα, ἴο αὐτίκ [1] τὴν {Πιγϑὶ 15 βαϊθᾷ ; ὃ 
ἴο οἰοίῃξ ταγ56 1 ψ1Π4] ; ἀπά ουΐ οἵ ἀοοτθ ποί ( 411145 {Π6Γ6, 
ΜΠ 411 ΠῚ5 ΤΙ ἢ 65, 15 ΠΊΟΓΘ, 5αΐθ ἰῃ8η 1 ΠΌΤ βῃϊνοσίηρ ; δηά 
ΜΏΘΩη 1 Πηα ΙΏΥ561Γ ἱπάοοῦθ, ψηδΐ ΜΔΙΓΏΊΘΥ δῃϊτηρ (ὁ 1 
ηΘρα [ἢδῃ ΤΥ ὈδΙα νγ}4115} ψῆδίΐ ΔΙΏΡΙΟΥ ρτεαίσοαί [ῃδη τῃ6 
{165 ἀῦονβ τν ᾿εδᾶΡ [ῆθ858 5661) ἴο 511 τὴ6. ΜῈ] ἐπμουρἢ ; 
Δα ἃ5 ἴο Ὀθάοϊοίμεο, 1 αἴ ποὶ 80 1] βιρρ!θα πὶ 1 15 ἃ 
Ὀιβιη655 ἴο δου 56 τὴ6 1ῃ [6 Τ]ΟΓΏΪΏΡ. 

Απά 85 ἴο βϑχιιαὶ ἄδβιγθ, ΤῺ Ὀοαγ 5 δρᾶ 15 ϑαϊἰϑῆθα 
ὈΥ ψδὶ οοηηθθ ἢτδὶ ἰο μβαπᾶ. Ἰηάδεα, μετα ἰβ πὸ ἰδοῖκ οἵ 
ΜΔ ἴῃ [6 οδΥθθ5 ΜΏΙΟΙ ργαοίβ τη6, Ἰυ58ὺ Ὀξδοδιβα 1 15 
ὈΠΒΟΌΡΏς ὈΥ οἰ οῖβ. 

ὟΝ 611 τ6η, Π686 βϑνεσαὶ Ὀ]Θαβ γα. 1 ΘΠΏ]ΟΥ 50 ΠΠΠΠῪ παῖ 1 
ΔΙῚ ΠΠΙΟὮ ΙΏΟΙΘ δρί [0 ΡῬΓ͵ΓΔΥ͂ ἴου 1655 [δὴ τόσα οὗ {ῃδῖη, 50 
ΒΙΓΟΏΡΙΥ ἄο 1 ἔδεὶ ἰῃδΐ βοῖηβ οἵ ἰμδλ ἃῖὲ βϑθοίεσ [ἤδη ψῆδί 
15 σοοά [ΟΥ οὔ οὐ ρτοῆίδιβθ. 

Βευΐ οὗ 411] [π6 ργϑοίοιιβ [ῃϊηρϑ 1 ΤῺ Ροββϑϑβϑίοη, 1 στϑοίζοη 
[815 [86 οδμοϊοσϑί, ἐμαὶ ψεῖα 1 τοῦ Ἔα οἵ ὯγΥ ψ 016 ργϑϑθηΐ 
βίοοκ, [Π6γ6 15 0 ΜΟΥΚ 850 τηθδῃ, Ὀπὲ ἰ οι] ΘΙΏΡΙΥ δεῖνα ἴο 
ἔυγηἸδὴ τὴς ΜΠ ϑιδίθδηδηοθ. ὙΥυ, Ἰοοῖς γοι, Ώδηθνευ 1 
ἄσϑισα ἰο ἴαστε ἀειοδίεϊγ, 1 ἤν ποΐ ἴο ρυσοῆαβα ῥΥΘΟΙΟΙΙ5 

1 Βρδαϊηρ' ἔχων, ΟΥ̓ ἰξ πίνων, ἰτ8 5]. ““ΨΏΟ οαΐβ δῃᾶ ασίηκβο, Ῥαϊ ΠΟΡΟῚ 
βαΐίθϑ Ἀἰτηβϑ 

2 «Τί 1 σδῇ 5Ο081Ὸ6 ἀἸβοον ῦ ΔΩΥ ῬοΤ ΠΟΙ οὗ 11. ΖΘοθπδ οὗ δον, νἱ]. 2. 
8. 50. “186 τηδβίεγ" Ὠἰτηβθ 566 2726η2. 1. 11. Σν, νἱ. αὶ (αθουβ, Ρρ. 6, 33). 
4 (ἢ, Ατβίοι. “οΐ, 11. 8. :, οὗ ΗἸρροάδχῃμβ. 
5. Οἵὗἵἴἵ, εορ- 1. ἅϊ. 14, [88 βοῦτὰ οἵ ογῃϊοῖσθτα δηᾶ 5ιοϊοίβῃυ, (88 ϑοοζαίϊο 

ΞΙΣῚ ἕοττη οἵ “" Ῥείζεσ ἴο τηδυτυ ἴμδῃ ἴο Ὀυτγη. 
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γΔηθ 1η {Π6 τηδίκοί, ψ Ὠ]Οἢ Ὀεδσοϊηθ5 Ἐχρεηβῖγο, ας 1 ορξη 
[ῃ6 5ιογεῆοιιϑε οἵ Τὴν 5οι], δΔηα] (ο16 ἴδε οἱ. ἸΤηάεερά, 85 
[ΔΓ δ ῬΙθαθασα ρορβ, 1 Ππα 1 Ὀείίευ ἴο αναῖϊϊ ἀθϑῖταε Ὀδίοτε 1 
ΒΌΠΕΙ τηδαί ΟΥ ΟὙἸΩΪΚ ἴο ρ855 ΤΥ ΠΠ05, τ[ῇδη ἴο ἤᾶνᾷ τϑοοῦγβα ἴο 
ΔΩΥ͂ Οἵ ΥΟΙΠΪΓ ΘΟΒΕΥ νιϑηα5, 8.5, ἴου Ἰηβίϑῃσθ, πο, ἤδη 1 ἤᾶνα 
σμδηοθα οὐ {Π15 ἔπε ΤὭδβίδη ψη6,2 δηα 510 1 ψιοσΐ {Π]τϑί. 
Βυΐ ᾿παθθα, [ῃ8 τῇϑδη ψῆο τηδῖε5 {ππΠρα]γ, ποῦ γε οὗ 
ΟΣ Ιν ροοάδ, 15 δῖπη, 15 Οὐ ἰῃ6 δος οἵ 1 ἃ το τῆς 
ὈΡΠΡΩΣ ρείθοῦ. Αμπα ψῇγ9Ῥ---ἰῃς τηδῃ ΨὴΟ 15 σοηῃίδης ΜΙ 
αὶ μ6 ἢδ5 Μ1] ᾿δαϑδί οἵ 411] Ὀ6. ρύόοῃθ ἴο οἱαίοῃ δ ψῇῆδί 15 
ἢ]5 ΠΕΙΡὈΟυΓ 8. 

Απά ᾿εοιθῖβ ἃ ροϊῃΐ ψογίῃ πούηρ. Ὑνεδαίῃ οὗ τὰν βοτί 11] 
ΙΏΔΚ6 γοὰ ΠΠΌΘγὰ] οἵ σοι]. Τοοϊς αἱ ϑοοζαίες ; ΠῸΠῚ Ὠϊτ [ἢ 
γὰ5 1 ροΐ {πε686 τίσμεβ. Ηδ αἱα ποῖ ΒΌΡΡΙΥ πὴθ τ τ ὈΥ 
ΜΕΙρΡϊ ΟΥ τηθάϑατζα, πὶ 1π51 ἃ5 τη ἢ 851 σου] σατγν, μῈ ΜΙ 
Ὀοπηΐδοιια μαπα σοπϑίρῃθα ἴο 6. Αμά [, ἴοο, στπᾶρε ἴἴ ἴο 
ὯΟ Π]Δἢ ΠΟ. ΤῸ 4}} τὴῦ [ΠἸοηᾶ5. πους αΙἸΒΠΟΟη 1 811 
ΤΕΔΟῪ ἴο ἀἸ5ΡΙΑΥ͂ ΠΥ ΟΡΌΪΕΠΟΒ : σΟΙΏΘ ΟΠΕ, ΘΟΠῚ6 81]; δηᾶ ψῇο- 
ΒΟΘΥΟΙ 185 ἴο ἰαἰζθ ἃ 5816 15 ψεσοιὴς ἰοὸ {πΠ6 θα] ἢ ἰπαὺ 1165 
ΠΏ ΤΩΥ͂ 50]. 65, δῃηᾶ τηοζθονϑι, ἰπδΐ πιοδὺ Ἰυχυσιοιβ οὗ 
ῬΟΒΒΘΘ5ΙΟΉ5,5 ΠΠΌΤΟΪΚΘῺ ΘΙΒΌΓΕ, γοι] Δ 566, 15 Τϊη6, ΜΏΙΟΝ 
ἰεαγθϑ της ἴτεθ ἴο σοῃίειηρίαΐα [Π]ηρ8 σου Ὧν οἵ σοηίοιηρ δίίοη, 
ΔΠ4 ἴο ΤΠ ἴῃ ΜΙ ΤῊΥ Εδῇθ 811 σῃδυτηϊηρ βδοσημαά5. Απα ψγῆδΐ 
Τ ναϊὰθ τποβί, Πεεάοιῃ ἰο βρεῃά ὙΠοῖῈ ἄαγ5 ἰῇ ρατε βοδοϊαϑίς 
ἰητογοοι56 ὅ ΜΠ ϑοοχαΐθο, ἴοὸ Ομ 1 δίῃ ἀενοίθα.θ Αμπά 
Ἦθ6, Οὐ 15 5146, 15 ποῖ [16 Ρεύβοῃ ἴο δαμηγα ῃο56 ΏΟΒ6 ἴα]ς 
οἵ ροϊᾷ δηᾶ δνευ ΒΡΡεη5 ἴο Ὀδς ἰατρεϑί, θὰς ἴοϑε ὮὯΟ δἴα 
γγ6}1-Ὀ]Θαϑηρ ἴο ὮΙ ὯΘ ΟΠΟΟΘ65 [ΟΥ̓ σοΟΙΏΡΔΏΙΟΠ5, ΔΠ6 01} σοη- 
δου ψΙ ἢ ἴο [86 επά. 
1 τἢ656 ψοτάς [ῃ6 5Ρθακεὺ οηαδᾶ, ἀπ (8115 Ἔχοϊδιτηθα: 
ΒΥ Ἠέχα, 1 βδῆνυ γοῖ γοῦ Με ἢ, ΔΑηἰδίμεηθθ, Πυβνγ, θε- 

οδῦδα [ῃ6 5ίδία ἄοθϑ ποῖ ἰδὺ Ὀυσίθη5 οἡ γοὰ δῃηα ἰτθαῖ γου 

1 Οτ, ““ἋὰΤ ἴο [6 δἰογθῃοιβα οὗ ἃ ἤθα τῆν ἀρρϑεῖθ. ἡ 566 ἀρονϑ, “202. 18, 
10:6 φαῖηδ βϑθῃς πιδηΐ 6 076 ϑοςζαξ8. 2. 8686 Αἴββθῃ. 2 εζφζιος. ἱ. 28. 

8. 366 Επτ, 707, ὅοι ; Ἰγϑῆβ. νο]. 1. 5Κδίοῃ, ρ. ἰχχχίί. 111. ““δὲ βνεῖγ 
ταοταθηΐ 1 ΘΟ ΘΠ 11, 

4Ἢ “ΤῸ ρ8326 ἸΡΟῚ 81] [αἰγεϑῖ βϑῆονβ ΠΚ6 ἃ βρεοίδίου ἴῃ {86 {ῃεϑίγα), δμᾶ 
ο ἀτίηϊκ ἰπ βοπηαᾶδβ μα τηοϑβί ἀ θ᾽ οί Ὁ16,Ὁ 50 Ἄναι ΜΕ δῃ. 

5. Ατϑίοι. λεέ. 11. 4. τα ; Ἐξλ. Δ). ἸΧ. 4. 9. 
6 566 ζει. 111. χί. 17 (αθονβ, Ρ. 122). 

ΨΟΙ, 111----ἰ ΠΟ Ὗ 
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Κ6 δ δἷανθ; δηᾷ ϑεοοηαΐ]ν, ρεορῖθ ἄο ῃοὶ [811 ἰηϊο ἃ τὰρϑ 
ΜΠ γοῖ θη γοῖῦ τείαβϑε ἴο Ὀ6 {Π6ῚΓ ογβαιτου. 

Υου ΓΠΔΥ͂ δἰδὺ γΟῦ δηνΥ (ἰπἰεγροϑεα Νιοδγαίαβϑ), 1 5141] 
ῬΓΘΘΘΠΓΥ ργαϑϑηΐ ΤΥ 561 ἴο ὈΟΙΤΟΥ͂ οἵ ὨΙτὴ [15 βϑῖὴς ΚΘΥ οἱ ἢΪ5 
ἴο ἱπάερθηάθηοβ Τυτδιηθα 851 δῖ ἴο οἂϑί ὉΡ ρτταβ ΟΥ̓ ΤΥ 
τηδϑίου Ἡοιηδι---- 

Θανεη Προς, ΜΨΏΙΟὮ ὩΘ᾽ ΕΥ̓ 61 της ἔτεα, δηα οὗ ροἹᾶ ἔθη 8] 615 
Απά Ῥυχηιϑηθά ὈγαΖίοιβ ὑνεηΐγ, απ μοῖβθ5 ψεῖνε--.ὄἕ 

ὉΥ ψεῖρῃς δηά τηθᾶβσα ἀσυϊν τεοκοηβά, 1 σαπποῖ βία ΤΥ 
ΟΥ̓ΔΥΊΏΡ' ΤΟΥ ΕΠΟΥΠΟῖ5 ἡ α ] ἢ. Απα ἰπαῦ5 ([ῃη6 τεαϑοὴ σδγίϑί ἢ 
ΡΕΟΡΙΘ, 1 ἀδγεϑαν, τ ρΊη6 Τὸ 81 ἱπογαϊηδίε!ν οηα οὗ τ ἢ 65. 

ΤΠΏΘ τειηδτῖκ ἄτον ἰουίῃ ἃ ρε8] οἵ Ἰδαπρίου ΠΌσα ἴῃ 6 σοτ- 
ΡῬδηγ, πο {πουρξ [ῃ6 σρϑαῖκου ἢ [ῃ6 τα δχδοίν. 

[ΤῊΘ 5ιχίῃ ΤῊ 6515.] 

ΤΉΏΘη βοῖὴθ οὔθ; [1 65 ψι ἢ γοῦ, Ἡεδηορθηδϑ, ἴο (6}} ἃ 
ὙΠΟ γου 6 μας. ἀῖα ; δῃηα ποχί, ἰο ἀδιηοηϑίταϊα [ῃ6 ογδαίηθϑα 
Οἱ ΤΠ6ῚΓ ῬΟΜΕΙ δΔη6 ΓΠ6ΙΓ ΟΔΓΕ ΙῸΓ γοῦ, 1 γοῖ ψου]α ῥτονα ἴο 
15 γου ΤΡ το ρυα6 γουτβεῖ οἡ {Π 6}. 

ἈΠ ἤεγηι. Τα τῃ6 ροᾶβ πον 811} [πίηρθ, μα [ῃ6 ῥγδϑεηΐ 
8Δη6 τῆς Πιῖαγα 116 Ὀθέοτε {ΠΕ Ὶγ Ἔγ65, ἀγα ἰθπείβ μ614 ὈὉγ Η6]]6η65 
Δα Ῥδιθδαυῖδηθ Αἰκθ. ΤὨΙ5 15 ΟὈΥΙΟΙΒ ; ΟΥ Εἶδ6, ΩΥ ἀο 5ἰδίεβ 
Δα παίϊοηβ, οὔα δηᾶ 8411, ἱπαιγα οὗ τῆ6. ροᾶβ ὈΥ ἀϊν! πιο 
δι Π6γΥ οπρῆΐ ἴο ἄο δηᾶ ψῇῆδὶ {ΠΕῈΥ οαρῃΐ ηοῦ ἢ ΤῊ]5 4150 15 
ΔΡΡαγδηΐ, (δαΐ ψα ὈδΙονα δηλ 8016 ἴο ἄο ι8 φοοα δῃά ἴίο 
ἄο 15 Ὠϑύτὴ ; οὐὁ ΨΥ (ὁ 411] τζθῃ ὈΓδὺ ἴο Ηξανξη ἴο δγεσί [ἢ6 
6Υ1] δηά Ὀεβίον {πΠ6 ροοά ὙγῈὲ}} ἰῆξῃ, τὴν Ὀοδϑί 15 ἐπί {ἢ 686 
σοάς, γο Κπονν δηα οδῃ ἀο 811 [Ὠίηρ5,5 ἀδίρῃ ἴο δ τὴῦ Ἰθηάξ ; 
50 ἰῃδΐ, ὈΥ τεδβοὴ οἱ ΤΠ6ῚΓ σαΥῈ ἴῸΓ 16, 1 οδῇ ὨΘΥΘΙ Ἔβοᾶρα 
ἔγοιη ὑμεῖν ϑρμί, 5 ΠϑΙΠ 6 ὉΥ πιρῃΐ ΠΟΙ ὈΥ͂ ἄδγ, ὮΙ ΘΙΒΟΘνῈΥ 

1 Οὐ, ““ἷ5 τυαγέ-70γ- πολέ, ΟΥ, ““ σεῤῥίν-αἰζ." 
2. ΝΙοδιδίαβ ασυοίεϑ 71, ἴχ. 122, 123, 263, 264. 
5. ΟΥ, ““ὌΥ ὨΠΔΡΕΥ ἀπά ὈΥ͂ τηδαβῦγα, “50 ΤῊΟἢ ΔΡίθοθ, 50 τ ἢ ἃ 

Ῥοπμῃᾷ,᾽ ἴῃ ταίθγεηοα ἰοὸ ΔΘ βί Θ 6 θ᾽ τουητῖκ ἰῃδὶ οογαῖεβ ἄοθϑ ποῖ ϑιηΐ Ὧϊ5 
“ἐ σοοα τΠϊηρ5.᾽"} 

4 Οὗ ἥερι. 1. ἵ. το ; 1. ἵν. 18 (αθονθ, Ρρ. 6, 30). 
. ὅ Βοβῃείᾷ, οἵ. Ἡδοτα, 71. χ. 279, οὐδέ σε λήθω κινύμενος, ““ῬΟΥ ἄοίῃ ΔῊΥ 

ταοΐϊίοῃ οὗ τοΐπα Θβοαρα ἴπ6ο᾿ (4. 1.846); αῃά 566 Αὐτίδῃ,  21εξεζ, 1, 12. 3. 
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1 Θ5580 ἴο ρῸ, ΜΏΔΙΘΟΘΥΘΥ 1 τΔΚ6 ἴῃ Ὠδηά ἴο ἀο.Ϊ Βαϊ Ὀδοδιβε 
ἴεν πον Ὀεξίοσθμδπα τῃ6 βηα δῃηᾷᾶ 5516 οἵ βδοῇ δνεηΐ, [6 Υ 
ΘῚγΘ Π1Ὶ6 51018]5, 56 Πρ Π]ΘΒΘΘΏΡΟΓΒ, 6 1 50Πη16ς γοΐίςε,3 Οὗ 

νιβίοῃ οἵ (86 πιρῃϊ, ἢ οτηθηβ οἵ [ῆ6 50] 1ὰγν ὈΙγα, ΜΏΙΟΉ (6]] 
τη6 Μηδὶ 1 5βῃοιυα δηᾶ ψῃδαΐ 1 5ῃοιυ]α ποῖ ἄο. ὙΝνΏΘΩη 1 ]1βίθῃ 
ἴο [611 ῬΔΙΏΙΠρΡ5. 411 ροδ5 ΜῈ} ΙΓ τη6, 1 αν ὯῸ ΤΟΆ5Οἢ ἰο 
τορεηῦ; δαῖ 1ἢ, ἃ5 ΕἸὄ ὩΟΝ ἢδ5 Ὀδο {ῃ6 οᾶ56, 1 Βᾶνθ Ὀβεη 
ἀιθοσρβαϊδηΐ, ομαϑβοιηθηῦ 85 ονθυία θη [Ώ6. 

ΓΏΘΩ ϑοοῖδίθβ : ΑἹ] [815 1 ψ6}} Ῥείανο," θὰπΐ ΤΠΕγῈ 15 μα 
[πἰηρ 1 ψου]α ρ]δα]ν ἰδαγη οὐ γοιῖι : ναΐῖ βϑύνιοβ ἄο γοῖϊ ρᾶῪ 
ἴῃε ροάβ, 580 ἴο σδοῦσα {Π6 1 [ΠἸΘΠα5Π1Ρ ἢ 

ΤτΟΪ ἰζ 15 ποῖ ἃ ταΐποιβ βευνίοθ, ϑοογαῖθβ (Π6 δηβυγεγ 4) 
-ἰαὐ οτῃ 1. 1 ρῖνε πεῖ [ῃδηῖ5, ΏΙΟΏ 15 ποῖ οοβίϊγ. 1 
τᾶ κα ταίασῃ ἴο ἰῃθπὶ οἵ 811] ἴῃ ὺ οίνε ἴο τξδ ἔγομῃ {πὴ6 ἴο 
[πὴ6. 1 ϑρβξαῖς ψὲῈ]11 οἱ ἴῇθιῃ, ψΙ 411} τῆς οἰγεηρίῃ 1 Ὠᾶγεα. 
Απά ψὨρηθνου 1 ἰδία {πεῖ ϑδοῖεα πϑηηθ5 ἴο ψ]Ώ655, 1 ἀο πού 
ΜΠ ΌΏΡΙΥ [ἰ51. τὰν ποτά. 

ἼΠΒοη ἀοά Ὀδς ριϑίβεα (βϑαϊα δοογαίθβ), 1 θείηρ ψῇδὲ γοι 
816, γοὰ ᾶγε δοῃ πἸδηᾶς; 1ὴ6 σοαβδβ ἐμειηβοίγαο, ἃ που]Ἱά 
ΔΌΡΘασ, ἀθ!ρῃῦ ἴῃ ΠΟΌ] 655 οἵ 5011]. 

ΤΉμ5, ἴῃ 50] 6 μη βοσί, [6 {Ππθτὴ8 νγὰ5 Πδηα]θ(, {Ππ5 ργάνεὶνγ 
ΘηαςΘα, 

[ΤῈ βενθηῖῃ ΤὨΠΕβἰ5.1 

Βαΐ ΠΟΥ͂ 1 γχἷὰβ [88 16ϑίθυ 5 Ὑη, Δα 50 [Π6Υ [61] ἴο δϑκίηρ, 
Ὠἴτη : ὅ γαῖ οου]ᾶ 6 566 ἴο ρυίᾶβ Ὠπη56 1 ΠΡΟ 50 γϑϑν ἴῃ 
[86 τ οἵὗἉ τλδκίηρ ΡΕΟρΙΘ ἰδαρ ἢ 

ΘΌΓΕΙΥ 1 Πᾶνε ροοά τϑδβϑοη (ΠΕ ταρ]εα). ΤῆΘ σΠο]6 πουά 
Ἰζηονϑ ΤΥ ὈΠ51η655 15 [0 5εῖ [ῇθιη ἰδπρῃϊηρ, 50 ΏΘΩ (ΠΘΥ δ1Ὲ 
ἴῃ 105 ψΥ, ΓΠΘΥῪ ΘΔΡΈΓΙΥ ἰην]6 τὴ6 ἴο ἃ 5μᾶτα οὗ 1 ; Ὀπὶ 11] 
Ὀϑιάθ ἰμεπηλ, Πο] ου β κοι ου οὐ ΤΠ6Ὺ ρῸ, 8η4 ὭΘΟΥ ΟἤοῸ6 1 
Ῥδσκ, ὁ 80 ἔβαυα! ἃ ἰΠῈῪ 1 τηΔῪ 58εἰ [π6ηὶ ἰδυρηϊηρ Μ1} ΒῈ 
11] Ὠ6. 

Γῇ. Ῥς. οχχχίχ. ζΖογμῆμε 2γοδας. 
566 ἤζφηε. 1. 1. 3; “42οἷ, χῖϊ. τ ; Ογζοῤ. ΨΊ11.. ν]. 2. 
{1τ, ΝΑ, ποΌρΆς οὗ τῃ8 τὨϊηρϑ γοὰ {611 πι5 15 Ἰπουθαάϊθία, ας... .᾿; 
καλοκἀγαθία, ““ ὈΘαΌςα] δηα σϑηί]8 τηϑηδοοά." 866 Ῥεΐον, νἱ]]. 2. 

ὅ Τϊ. ““ὯοΜ μαΐ Τῆ6Υ Πδα οοπλα ἴοὸ ῬΆΠΙΡΡυΝ (1ὰ (86 “ ρετίοα᾽ οὗ ἀϊ5- 
ΟἸ55Ι 0), ἴδ. . .«᾿᾿ ΟΥ τεϑδᾶ, αἴεγ Ἠδγίτηδῃ, ἡ, χρη. Ὁ. 242, ἧκεν (56. 
ὁ λόγος). 

6 ῬΙαί, δεή. 650 Ἑ; Ζατυς, 854 Ο. 

ιο ὦ 'ῷ Μὰ 



224 . ΞΥΜΡῬΟΒΙΌΜ, ΟΚ ΤΗΝ ΒΑΝΟΥΕΤ ΟἩ. 1Ρ. ὃ 51:55 

δῆς. Ἡραγθηβ! γοὰ ἢᾶγα ροοά τϑαϑοὴ ἴὸ 6 ρτοπά ; 1 
ΤῊΘ 1ἴ 15 180 [ῆ6 ορροβίίβ. θη δηγ οἵ τὴῦ [πΠἸδη5 ἀτα ἀοίηρ 
7611, ἰΏ6Ὺ ἴακεα ροοάᾶ οᾶἂῦα ἴἰο τὰτ {πμεῖγ Ὀδοῖκ5 οἡ τὴθ,} πὲ 1 

ΠΘΥ͂ΟΓ 1 ροαβ5 {Π τι ἔμθπι, ἐΠΕΥ οἷαίτη. τοι οπςηΐρ ΌΥ Ὀἰτίῃ,2 
Δα Μ11 ηοῦ ἰδὲ {Π61Ὁ ἰοηρ-ἰοϑὲ σουβίῃ ουἱ οὗ ϑιρῇῃῦ. 

[Τῆς εἰρβι ΤΗρδβι5.7 

Ολαγηι. ΝΥ 611, νγ6 }}  δηα γοιι, 51. (Ἰυτηϊηρ ἴο [Π6 Ξγτγδοῦβδῃ) 
γα ἄο γοὺῦ ῥΡὑΠ846. γουχβοι προ Νὸ ἀοιθῖ, ΠΡΟῊ 
τὴ6 Ὀογἢ 

Ζ76 ,δγΚγ. Νού 1, ᾿Ἰηἀεβά ; 1 810 δι ]}} αἴταϊἃ σοποοση]ηρ 
Ἦϊ. Τὸ 15 ᾿Ϊδίη ΘΩΟΠΡΏ ἴο τὴ8 [ῃδὲ σειίδίῃ ῬΘΟΡΙΘ ἂῖρ οοη- 
{ἱνίηρ ΟΣ 815 ταϊη.8 

ἀοοά ρτδοίοιϑ 1 ὁ (ϑοοζαῖαϑβ θχοϊαϊτηβά, τῇδ μῈ Ὠεαγά {Πδ[), 
ΜΠδΐ οὐμηθ οδῇ (ΠΘΥ͂ ΘσΟΠΟΘΙγῈ ὙΟῸΓ ὈΟΥ͂ 15 σἜ ΠΥ οὗ ἰῃαΐ ΤΠ 6Ὺ 
5ῃ 14 ΜΒ ἴο τᾶ δὴ βηά οὗ Ὠϊμπὴ ἢ 

71. .5.),Χ).. 1 ἄο ποῖ 584ὺ ἴῆξεΥ ψαηΐ ἴο τυσγάθυ ἢΐσῃ, Ὀαΐ 
ΜΠ ΘΘαΪα Ὠΐτη ἀαῦ ὙΠ Ὀυ65 το ρᾶ55 ἢ15 πἰρῃ τς ψ ἢ ἰῃειη. 

δός, Δηά 1 {παῖ Ὠαρρβηβα, γοὰ οἢ γοῦγ 5146, [ὦ ἈΡΡΘΆΙΒ, 
ὈδΙθνα [μ6 ὈοΟΥ͂ Μ1]1 Ὀ6 σοττυρίοα ὃ 

7Ζς δνγ. Βεγοῃά 811 βΒῃαάον οἵ ἃ ἀουιδί, πιοϑὲ υἱ]Π] δἰ πουοΙγ. 
δός. Απα γοῦ, οἵ σοῦτϑθ, γοῖ ἤδθνοὺ αγδαῖλ οἵ βδιο ἃ 

[δηρ. Υὕοιυ ἀοηΐ βρεπά πϊρῃςβ ΜΠ ἢϊτη ἢ 
7216 δϑνζ. ΟἹ σουτθθ 1 ἀο, 411 πιρῃϊ δῃμα Ὄνεῦῦ πΙρὮϊ. 
δός. ΒΥ Ἡέξχα, ναὶ ἃ ταϊρ ν ρίεοα οὗ Ἰποῖς 5 ἔοσ γοιι----ο 

Ὀ6 80 ὨΔΡΡΙΠΥ οσοιηροπηαθδά, οὗ σις ἢ βοϑἢ δηᾶ ὈΪοοά. Υὕἵοι 
ΔΙομβ οδηΐ [π]στα ἴΠοθ6 ὯΟ 51|660Ρ Ὀδεοϑιίάθ σοι. οι Βᾶνα 
ΘΥΘΙΥ Τρΐ, 1 566115, ἴο Ῥοδϑδὲὶ οἵ γόοι οὐ Πθβἢ, 1 ποίβίηρ 
6156. 

716 ,8γ)γ. Ναν, ἴῃ βοοίῃ, 10 15 ποὺ οἡ ἰῃαΐῖ 1 ρῃ46 ταν βο 
ὅδε, ὟΥΘΙΪ, οἡ νγδίύ [Π6 ἢ 

1 σ, “" 1ΏΕΥ ἴδ κα ροοά οἂγε ἴο σεῖ ουὔξζ οὗ Τὴν ΨΥ, ““ἴῆον ΒοΙά δ͵ἱοοῦ ἔγοιγη 
τ6 ΘΆΓΓΟΙγ, ἡ 

2. ΟΥ, ““ργοάποα. {86 ξδυλεγ- -Ῥβάϊρτϑθ δι) οἰαίπη τὴθ ου ἃ οοιβίη," ΟΥ̓, 
Τμιοίδη ν,, 22». 49; Τοῦ, .Ῥλογ». 11. 535, 45. 

" διαφθεῖραι --(1) ἴο ἀεβίγου, τβ κα αϑΥ ΜΙ ; (2) ἰο ταΐῃ δηα οογτγαρί, 
βαάμποβ ΌΥ Ὀγ65 οὐ οἰμούνβε. . 

4 Τῆς, ““Εθγδοῖος ΕΠ ““Ζοπῃμάπ ἢ 
5. ΟΕ, ΡΙαῖ. ϑγφῶ. 217 Α. 



ΟΗ- τν. ὃ 55-ς58 ΘΟΟΒΑΤΈΘΒ---1Ὁ0 ΘΚΤΠ,7, ΑΘ “ΘΟ-ΒΕΥΝΕΕΝ 32: 

7216 δνγ. ΝῊ, οὐ {6 51Πγ ἴοοἱβ ψῆοῸ σός δηά 566 ἴὯΥ 
ὈΌΡΡΕεί 5μονν.: 11]ϊνγὰ οἢ {ῃ 611. 

Φάτά, ΑὮ γε} δπα ἐπδὲ Ἔβχρίδίηβ μον (ῃε οἴδεσ ὅδ 1 Πεδιά 
γοῖ1 ῥγαγίηρ ἴο {πΠ6 ροάβ ἴο ρτδῃηΐ γοῖ, ἩΠΕΓΟΒΟΘ ἘΣ γο Ομαποα 
ἴο ὈΘ6, ρτδαΐ βίοσε οἵ οοσῃ δηά νψίμθ, πὶ ἀδαυίῃ οὗἉ νυ 5.2 

[Τῇϑ ῃἰητῃ ΤῊ 6515. 

Ῥαβ85 οἡ (5814 (411185}.; ποῦν 1ἴ 15 γοῦτ τυτη, ϑοογαίθβ. Ὑμβδΐ 
ἢν γοῖ! ἴο 547 ἴ0 {50} γοιῦτ ομοίοαΡ ον οδη γοι Ὀοδβέ 
οἵ 80 αἀἰἸβογθαϊ δα δὴ ατί 9 ὃ 

ΗΘ δηϑνεζεᾶ ; 1,6ξ τι τοὶ ἀδοιᾶθ ὁ δὶ αὶ 186 ἀπιε5. οἵ 
[ῃ6. ροοά ρσο-Ὀεΐνψεεῃ :ὅ δηά ρίθαβα ἴο ΔΏΒΕΙ ΘΥΕΙῪ αΙΘΒΈΟΩ 
γγιΠοὰΐ ᾿αϑιδίηρ : δὲ τ5 Κηον τῃ6 Ροϊηΐβ τὸ ΜΏΙΟΏ Μὰ τησπίι- 
ΑἸΪγ ἀβϑθηῖθ Αὐτὰ γοιῖ ἃρτϑθϑᾶ ἰο ἰμαΐὉ 

2716 (ογιῤαην, {γι ελογις. ὙΥΙ μους ἃ ἀουδι (ΠΥ δηϑνεγεά, 
8Δη6α [Π6 ἴοσυτηθΐα, οὔοβ ϑἰαγίβα, νγὰβ ΘΥΘΥΥ {π6 τορραίθαᾷ ὉΥ 

[Π6 σογίρϑην, [11] σΠοσ 15). 
οϑε, ΑΤῈ γοῦ ἀρτοϑά 1ξ ἰ5. [Π6 Ὀαβῖη6855 οὗ ἃ ροοά ρο-θείνψεθῃ 

ἴο τῖδκε ᾿ΐτὴ (οὐ 61) οἡ σβοῖα 6 Ρ1165 [ῖ5. δὶ ἀρυβεαῦϊα ἴο 
[ἢο56 ψ ἢ {πεῖ ἢ ἴ 

Ογιηος. ὙΥτ μου ἃ ἀοπί. 
ὅς, Απά, πισῖῃου, [ηδὲ ἐονγαγ5. ἈΡΥ ΘΔ] η655, ΟμΘ βίδρ δἷ 

ΔΗΥ͂ Ταῖθ σοηβιβδίβ 1 ἡγαδυηρ 8. ὈΘΟομληρ ΘΒ] ο οἵ [26 ἈΔΙΓ 
Δα ἀγαθ5ὃ Αἴ γοῖι ἀρτεεά ἰο μα Ὁ 

Ο»γ65. ΝΥΝ ιτουΐ ἃ ἀουθί. 
ὅς. Αῃᾶ γα Κηον ἴου οδγίδίη, {πὶ ἢ [ἢ8 ϑατὴβ ογ65 ἃ 

Δ ΠΟΟΜΥ χηδγϊοηθδίϊεβ." ΟἿ, Ἡρχοά, 1. 48; [μποίδῃ ᾿χχῖϊ,, 2026. ,5}7. ἅ. τό; 
Ατϑίοίς, ὧδ ἤζωρ, 6. 

2. Οὐ, “οὗ ἔγιϊ5 αθαπάδποο, θαΐ οὗ υγνῖϊβ αὶ [ϑτηῖηθ. (ΟἿ. Ρῖαϊί. Με. 546 Α. 
ΗΘ ῬΓΑΥ͂ΘΙ ΤΘΘΘΙΔΌΙ65. τμαΐ οὐ ἰμ6 (μϊθνίϑῃ ἰγαᾶσγ ἴῃ Ονιά, Ζας, ν. 6785 ἴο]]., 

“ΓΟΥ̓ΔῊΪ ΤῺΘ ἴο - ΟΑΔΥ̓ ΤῊ ἀδῖγ.. .. ται 1 αὶ [ἴῃ δρίῖϊβ οἵ δἰμηβει (κα 
ὈΟΡῬΕΥΓΥ), μ8 566 Π15 ἴο ῬΥαὺ [ῃ6 σοαϑβ ἰο ““"εῖΐα Ηἶτα ἄονγῃ δὴ 855 ! 

5. 50. “186 Ποϊά-ἄοοΥ ἐτϑάᾶθ." 
4 ΟΥ, ““ἀδῆπθ ἴῃ οοιηπίοη," ΟἿ, Ζζεηε, ΤᾺ. νἱ. τς (αῬονβ, Ρ. 175)- 

δ Οὐ, ““τλϑῃ-ρταίβο, ἡ Οἱ, 7.6 αμα μέλ, Ὁ. 47 (Τ᾿ Ἐν Βτονη), 
“ΔΩ ΠΔΙΤν, τῆογα {πῶ αὶ ἀοοϊηου- πο 118. ἘῸΥ [8οῖς, ἰαϊς ΒεΙρίη Ὠΐηι ἴο νγοο." 
566, ἴοο, Μετ, Ε7411 (δίῃθ'᾽ 5 “ζαρφιχηέαζι, Ὁ. 73. 

6 568 ΡΙδΐί, ᾿οῤ. 342 Ὁ, ἔου ἃ βρβοίτηβηῃ οἵ ϑοοζαῖίίο ργοοεάασε, “"τΓοσὰ Ομ 
Ῥοϊηΐ οἵ δρυθειηθηΐ ἴο ϑποίδμεσ, 

7 ΑΔ “τπεὶν ΤΟ] υγεῦβ. ἡ 866 ζζεηι. 171, νἱ, 36. 
8 366 Βεοκεσ, Οζαγ. Εχο, 11]. ἰο 86, χὶ. 



326. ο ΚΥΜΡΟΡΙΌΜ, ΟΚἈ ΤῊΝ ΒΑΝΟΌΒΤ ΟΗ. τν. ὃ 58-ὅ1 

ΤΉΔ ΤΩΔΥ ἀατί ἃ Ἰοοῖκ οὗ ἰογε οὐ εἶδε οὗ Βαίε 1 οῇ ἰῇοβα ἢ8 5665. 
ΑΙ γοῖ ἀρτεεαᾶ 

Ο γι. Ὑνιτμουΐ ἃ ἀουθί. 
δε, ΥὟΕΙ1! δρᾶ ψιἢ 186 βϑαῖὴθ ἰοηρια δηαᾶ 1105 δηᾷ νοῖος 

ΤΏΔΥ 5ρθαϊς ψΠὮ το Θϑ.γ ΟΥ ὈοΔϑί [Ὁ] 685 ἢ 
Οπλη)έ5. γιοῦ ἃ ἀοαί. ᾿ 
δός. Απά ἰδοῖα ας ψογάβ ἰμαὺ Ῥθαῦ [ῃ6 5βἰαιῃρ οἵ Παίθ, δά 

ψΟΥ5 ἰῃδΐ ἰοηα το ΕΘΗ 4 ]1η6955 Ρ 2 
Ο»ηγδς. Ὑντμοῖὶ ἃ ἀοαθί. ᾿ 
ϑος, “ΓΘ ροοά ρο-βεύνξεῃ Μ1 {πογοίοσε τηδῖκα 15 ομοῖοθ 

Ῥεύνγεθη τμϑῖ, πη ἰθδοῆ ΟὨΪΥ ψθδὶ οοηάμποεθ ἴο ἃργθε- 
ΔΌΙΘΏ 655 ἢ 

ον» ιγ65. ὙΥουΐ ἃ ἀοσδί. 
δός, Αηά 15. ἢ6 {μ6 Ὀδίζοσ ρο- εὔνεθη Ο δῇ τ Κα ἢ]5 

Οθηΐβ ρῥἰθαϑίηρ ἴο οὔθ Ῥϑίϑοῃῃ ΟἾΪΥ, ΟΥΓΥ̓ οδ ταδῖκα {μϑτὴ 
Ὀἰθαβίηρ ἴο ἃ πη Υ 98 

ΤῊΘ σοπίρδην γγὰβ μεῖα αἰϊν 64 : [Π6 οὔ δ] δηβνετσζεα, 
ἐΎὙ 85, οὗ σουτδβο, [ῃ6 ἰατρεδῦ πσταοΥ," ΜΠ1Πϑὺ ἴῃ6 οἴθοθ 51] 

τλϑΙ ΓΔ] 664, “νους 4 ἄορι. 
Αμά ϑοογαῖθϑ, γτοιηδυκιηρ, “Τα ῥγοροϑιίίοη 15 ἀρτεβα ἴο 

8.150, [ῃ8 Ῥτοςβθάβᾶ : Απά [ἢ δαμοῦ μΘ εῦθ αὐ]6 ἴο πλαῖζα 
[6 ρ]δαβδίηρ ἴο πὸ ὙΠΟΪ6. σοϊμη1γ, 50] γα πο Ὦδγα 
[οπηα 1 [ἢ]15 Δοσοιηρ 15Π6 4 ῬΕΙΒΟΏ 8 διοῃ-σο- οί ῃ ἢ 

ΟἸΘααῖν 50 (ἴμεὺ δηϑνεγεα ΜΠ ομα γοἹο 6). 
δος, ΤΥ ἴθ ἃ τῃδὴ 84 ῥΡοΟΕΥ ἴο τΏ8ΔΚ86 15. ΟΠ θη 5 

Δἰορείμοσ ρ]θαβίηρ ; τμαΐ τη, 1 5840, τηϊὶρῃξ 50} 7 ῬΠα6 
ὨΙΤΆΒΕΙΓ ἸΡΟΩ Ἠ15 διΐ, δῃηᾷ μου] ὉΥ τὶρῃῖβ τϑοεῖνα ἃ ἰαυρα 
τονε ὃ 5 

Απῃά ψἤδῃ [8686 ὈῬΥοροβι ΠΟἢ5 ΟΓῈ Δρτοεά ἴο δἷβο, 6 πτηθά 
δου Δηα 5] : Τπ5ὲ 5 ἢ ἃ τηδῃ, 1 ταἶκα 1, 15 Ὀείοτα γοῖ 1ῃ 
[86 ρεύϑοῃ οἵ Απβίμθηδϑ [5 

ὙΥΒεγεαρου Απἐβίμθηθθ θχοϊαϊτηθά : Υαΐ ! α΄ γοι ροίῃρ 

1 566 ζζόηῃ. 1171. ΣΧ. καὶ (αρονθ, ρ. 114). ! 
2 (ἢ ἘρΡ. 5.. 7δθϑ 111. το, “"Οαΐ οὗ {μ6 βαπιδ τοι ρὑγοσθθάθίῃ Ὀ]Θϑβίηρ' 

Θιηἃ ουγοίηρ, 
8 Οὐ, ““ἴο {π86 τπιϑηγ. Ὑμ6 σαρϑίίοη ἴα ϑιηρίραουβ. ἢ τῷ "δῆ ̓ ΟΥ̓ 

“ἰ αθδτ, ἢ" 
4 Οὐ, ““Π8 ἄδβεγνε ἰο ἄο αἰ ταίπρ Ῥαβίθ55," ““ἴο ας Βαπάβοιῃβ ἔβθβ. Ὁ 

ΟΥ Βμου δη᾿ 5 Μτῦβ, (οῦρίογ, ἰῃ 4 7γε ἐο ϑεαγδογοτερ. . 
5. 566 Ῥίορ. Γϑεγί, μέσ. ΜΊ. 1. 8; Ῥιαί, δγηεῤ. 1. τ. 508. 
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ἴο ρᾶ55 οὐ [86 Ὀιιδίηθϑ5 Μη] γοι ἄδνοῖνα (815 αὐτί οὗ γόιτβ Οα 
ΓΘ 85 γΟΙΙ 510 ΟΕ 5501, Θοοζαίαβ ὦ 

1 νΜΠ], ὩρΡοΩ ΠΥ Μο͵χά, 1 ΜΠ] (Ὠ6. δηβνεγεα): 5δίησθ 1 566 
[δὶ γοῖ! αν ρῥτδοιϑεα ἴο βοὴ ῬΡοΟΒ6, ὩΔῪ οἰαθοταίςά, δη 
αὶ ΜὨΙΟὮ 15 [η6 Παπατϊηβα ἴο [ἢ15 οἴδϑυ. 

Αηά νψῇἢδί τὺ ἰῃδὶ 6 Ὁ αϑκεα Αμ βίῃ Θ 68. 
δός. ΤῊΘ δι οἵ [πΠ6 ργοσαζοι. 
ΤῊ6 οἴδεγ (ἢ ἃ ἴοηβ οἵ ἄδθρ νβχϑίίοῃ) : Ῥγαγ, ψῃδί ἰῃϊηρ 

οὔ [ῃ6 βογΐ δῖα γοῖ γαῖα 1 δνεὺ ρεγρείταϊθα ἡ 
ϑϑε, 1 δΔ1Ὼ Δ ΑΥῈ ἴμαΐ 1 νγὰ5 γοῖι Πο [ηἰτοαπορδα ΟἿἵ δοϑί 

ἤδτθ, (411165, ἴο ἐμαΐ ψψῖδα τηδῃ Ῥτγοάίσαβ ; 5. [Π6Ὺ ψΕ͵Ὲ ἃ τηδίοἢ, 

γοῖ! 58.007, [26 ΟὔΘ δπδιηοιτγθα οὐ ΡΒΠΟΒΟρΡἢΥ, αηᾶ ἰμῈ οἴμεῦ ἴῃ 
ὨξΘα οἵ τηοῆϑγ. 10 νγϑ γοῖ αρϑίῃ, 1 δ. γΧ0ὁ}] ΘΟ ΠΡ ΔΔΙῸΘ, 
γῆ ἰηἰτοάποεξα Ὠἰτη - πος ραίη ἰο ΗἸρρίδ5 οἵ ΕἸ15, ΠΌΠΣ 
Μ ΏΟΙΩ δα ἰδαγηΐ ἢ15. “αὐτί οὗ ΤΕ ΠΊΟΙῪ ἢ :ὅ 5ῖπο8 ΜΏΙΟΏ {6 ἢδ 
Ὧδ5 ὈξΟΟΠΊΘ ἃ νΕΙΥΥ διάθηϊ Ἰογεῖ," ἔγοια ἸΠΔΌΠΠΥ ἴο Τοτρεῖ Θδοῦ 
Ἰονεὶν τῃ]ὴρ ἣΘ δείβ ἢ15 δγεβϑ. οὐ. ἊΑηά απ ἰδίεὶν, 1 1 δὴ 
οί τηϊδίδκθη, 1 ψγὰ5 γο γῆ. ϑοπηάβξα [ἢ ΤΥ ΘαΥ5 510 ἢ ΡγαΙδ6 
οἵ οἷ νἱϑδίίου οῃη δίϑοϊθα, [μαὶ βιδὲ γοὰ τηδάθ τὴθ {Π|γϑΐ 
ἴοσ ἢϊβ βοοϊθίγ, απά [θη πηϊρά π5.8 ΒῸΥ ψὨΟἢ ᾿πάεεά 1 δτὴ 
γοῦ αἀδὈΐοῦ, βίηοα 1 Βηά Ὠΐμ ἃ ἔπῃε βαηάβοιῃηβ [6 Π]ΠῸΐ δηά {{πῈ 
ϑεϑης] θη. Απά ἀ1α γοι ποί, τλογθονϑῖ, δίηρ {Π6 ῥτδίβθοϑ οὗ 
Αρϑοῦγ 5 οἵ ῬΏΪΠΙ5 19. ἸῺ ΤΥ ΘαῚ5. Δη4 ΤῊΪΠ6 1ῃ ὮΪ5 ἢ----η ἴδοί, 
αἰδοιίβα τι5 580 το ὈΥ͂ ψγηδί γοι 5814, γα [611 ἴὴ ἴονεὲ δηά 

1 Οσ, ““φροίΐηρ ἴο ρίνε ὉΡ Ὀυβίπθϑβ, δηᾶ Βαηά οὐ 186 ἰταάβ ἴο π16ὲ 85 γοῦγ 
ΒΌΘΟΘΘΒΟΥ ἢ 

2. ΟΕ, ΡΙαι. Ζἀεασί. τπο αι; Ατβίοί, ξζᾷ. Δι ν. 2, 13; Ἀββοβίῃη. 5, 7; 
ΡῬΙαΐ. ϑοίογ, 23. 

8. Οὐ, “186 βαρα," ““(ῃ6 Ξορῃίβί." 85:6 αθονβ, ἤζεηε. 1. νὶ. 15; 11. ἰ. 21. 

ὦ 566 ἅρονθ, ἤζεγι. ΤᾺ. ἵν. σα; πᾶ ἴου μἰβ αγΖ οὔ ηιόηθοῦν οἵ, ῬΙαι. 271. 
7,271. 3468 Ὁ; 4712. σια. 285 Ἐ. 

5. Τα »ιοηφογέα ἐδοϊμίσα (566 Ατίβίοί. ὧδ «43. 11. 3, 6), βαϊά ἴο θῈ ἱπνθηΐθά 
ὉΥ͂ Βιπποηϊάθθ οἵ θοβ. ΟἋἷο. ἠέ Ογ. ἰϊ. 86; ἐὧὲ ἢέμ. ἴὶ. 342; Ουὐἰϊποῖ. Χί. 

2. 589. 
ὁ Οτ, ““Πα5 ρζονζῃ διποζοιι5 ἰο ἃ ἄδβργε᾽" [αὐ “δὴ δᾶβρὲ ἴῃ ἰονε᾽ 5 ἰοῖα 

Βίταβο. (ΓΕ, ΡιΙδῖ, Φε. 474. Ὁ, “δῷ δαϊμουν ἴῃ ἴονε,᾽"---Ἰονοί!] ““ ἔοΥ τὯ8 
ΒΙΤΏΡΙΘ τθαβθοὴ ἢ6 σϑηἱ Τοῦρϑῖ εαοῖι ἰονεὶν τὨϊηρ ΘΒ οὔοθ 885 βεεῃ." ΤὨΓΟΌΡΗ 
1ὴ6 αγ- γεδηηογέαε οἵ ἩΠρΡΡίαβ, 1 Ῥεοουηθβ δὴ ζώέέ χε οἵ ἰδ6 τη. 

7 Ῥεγῆδᾶρβ Ζεαχίρραβ. ὅ8ὅεε ῬΙαΐῖ. Φγοί, 3τ8 ΒΚ. “ἱϊΐ, Ζευχίβ, αἷϑο ἃ παίϊνε 
οἵ Ηογβοῖθα ὅ66 2229. 1. ἵν, 3; “Φεο7ι. Χ, 1. 

8 ΟΥἍ, ““ἰῃἰτοάποεά Ὠΐτη ἴο τὰθ.᾿ ΟἿ, 2 οογι. 1ϊ, τᾷ; ΡΙαϊ. Ζαεᾷ. δοο Ὁ. 
9. “Αῇ ουΐ-Δηα-ουἱ καλός τε κἀγαθός." 
ἴθ Ὅγ8ο ἰῃϊ5 ῬΗΠαϑίδη 15, ΠῸ μα Κῆονϑ. 
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ἴοοῖκ ἴο σουτϑιηρ ὙΠΑῚ ἴῃ Ρυσβαϊ οὐ ὁπ Δῃοῖμαυ {Κα ἔπνο 
ἄορϑβ Ὁροη ἃ {τ81].} ᾿ 

ὙνῈ ἢ 5αςἢ βαρ 65 οὗ γον ὙΟΠαΘΥ- ΜΟΥ ΚΙηρ' 5Κ11] ὈΘΙΌΓΘ ΤΩΥ 
ΘΥ65, 1 πημιδὶ ΘΌΡΡΟΘΕ γοι ΔῈ ἃ ἢβέταϊε τηϑίο-ΤΉ του. ἘῸΓ 
σΟὨΒΙ6Υ, 8. τηδῃ ΜΙ Ἰησϑσῃΐ ἴο ἀἰδοθῖῃ ὕνο πδίσγθϑ τηϑᾶθ ἴο 
ὈῈ οἵ ϑβδύνίοα ἴο βοῇ οἴμοι, δηᾶᾷ σι ΡΟ ΟῚ ἴο τηᾶῖα {Π 656 
ΒΆΤΩΘ γἴὺ ῬΘορίθ τα! δηδιηουτεα ἢ Γαΐ 15 6 βοτί οἵ 
τηϑ, 1 14 Κα 1, γῆο 5ῃοι]α ψεϊα τοροϑίμου ϑἰδίθϑ ἴῃ 6 581 ; 
σοιηθηΐ Δ]]Π]|Δησ65 ΜΙ ραίη ἴο [86 σοηίτδοίίϊηρ Ῥδγίθϑ ; 2 δηᾷά, 
1ὴ φ,ΘΠΘΥΘΙ, Ὀς ἔουηα δῇ δοαυϑιοῃ ἴο ἰμοϑα ϑαϑυθῦαὶ ϑίδίαϑ ; 
ἴο [ΠΠΘΠα5 δηα Ιηἰ]τηδίθ5, Δη4 ῥδιϊῖθαη5 ἢ ΜΑΙ, ἃ {ΓΕΑ 5ΌΓ6 
οΥἢ ροββοϑϑίηρ.ὅ Βαΐ γου, ΤΗΥ͂ [τδηᾶ, γοῖι ροῖ ααϊΐα ΘΏΡΤΥ. 
Οπα σψοι!α σΡΡοθῈ 1 δα ρίνθῃ γόοι δῇ 61] ὨδΠ16 ἴῃ ΟΔ]]Π1ηρ 
γοῖι ἃ ἢγϑί-ταῖθ τηϑιο δίςου. 

γε5 ()6. δῃβϑνεῖθα τηθοκ]γ), θὰ ποΐ 1 δ σα]. [{ 15 
ΟΙΘΩΓ ΘΩΟΈΌΡΏ, 1 1 ρόβθεθθ [ῃ686 Ῥούεῖβ 1 5}4}}] Πηᾷά τηγϑε] 
ΘΌΤΟΠΑΤΡ α ΜΠ 5ρΡΙΓ[π8] ΤΟ 65. 

Τη [815 [ϑῃίοῃ [Π6 ογοὶα οἵ [ῃ6 βρθεοῖθϑ ψὰϑ σοτηρειθα. ἢ 

[ΤῊ8 (886 : ΒΟΟΒΑΤΕΒ Ψ. ΟΒΙΤΟΒΟΙΤΚ. 

ν.--- θη (]11|ὰ5: ΟἿΥ δγὸθ δἵὸ οἡ σγόοῦ, (που 85. 
Ὑοιχβ ἴο δηΐου {π6 [15{5 ὅ ἀραίηδε [ῃ6 ομδιηρίοῃ ϑοογαίθβ, ΤῸ 
οΟἰαῖμηβ [86 ῬγΖε οἵ Ὀδαιπῖγ. 19)0 γοιῖι Ὠδϑίϊαϊα ἢ 

δός. ΓΑΚΕΟΙ͂Υ δηουρῃ 6 ἀἄοαϑ, [ΟΥ̓ ῬΟΒΘΙΟΙΥ ἢ6. 5665 ΘΙ 
Ῥδηῃάδτγιιβ βἰδηἀθ ὨΙρῃ 1ῃ {Πα ῖγ δϑίθοιη ΠΟ δύς [86 Ἰπᾶρεϑβ οὗ 
1ῃ6 οοηίαβί. 

Τὴ 5ριῖε οἵ σῇ] (τεϊοτίθα Οπτορυ15), 1 δηλ ποῖ ἴὺτ 
ἀτασίηρ θαοκΚ.6 1 δ τοϑᾶν; 50 σοπὶα οἡ, δῃᾷ ἰ γοι ᾶνα ΔΩΥ͂ 
5110 {16 ἀγρατηθηΐ ἴο Ῥύονα [δῖ γοι αῖὸ Ὠδηϑομλοῦ [ἤδη 1 δὴ, 

1.41. “: Ἅ{κῸ ἵνο μοιηᾶθ ομαυυίηρ' ΔΙ͂ΘΥ οὔΘ δηῃηοίμεγ. 
ΑΔ "δᾶ οεμπιθηΐ θβίγα Ὁ ]6. τηδίσ οἶδ] σοπμηθοιοη5." (Οἱ, Αγϊβίοί. 

οί. ἰϊϊ. ο, τ. 1280 Β; ν΄. 4. 5-8. 1303 8. 
8. 5686. 1η6. οοηνούβθιίοι ψΙ ΟΥΟΌυΪα5, 5οὸ οἴη τείειταά ίο, περὶ φιλίας, 

ἴῃ 27ἐν. 11. νἱ. 
4 588 Πρ, Ζ1ριρίξεγιο,, χχχὶ. “" ΟἾΘΊΊΘη 65 ῬΙδιοηἰβοθθ ἢ ΣΥΤΩΡΟΒΙΟΙ. 
5 ΒΟΡΏ. 277. 234; Ἴδας. ἱ. 93. 
6 Ογ, “Ἱ ἄο; Ραΐ 811 τῆς 58 τΊΘ, Ι δὰ ποίΐ ἴου εἰ ἠοεβο σε Αὐϊςίορῇ. 

Ζγορ», 86ο, ἑτοιμιός εἰμ’ ἔγωγε, κοὐκ ἀναδύομαι, δάκνειν : “1 πὰ ΔΡ ἴο ἃ 1 
Δγὰ ΤΕδοϊνᾶ᾽᾿ (ΕὙΕΓΕ) ; δηλ. ὧδ 2. Ζφρι 406. 20: ““Ηἰ5 ΤΕΒΟ] ΠΟ ὭΘΡΕΓ 
ταϑομ64 {παΐ ροϊπί, Ῥαϊ βῃγδηϊς Ῥβοῖς, ἔου 8ῖ5 οοῃβοίθδηςα ομβοϊκθά ἴἰ δ᾽ (Κοηηβάν). 
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ΠΟΥ 5 ὙουΓ ἐΐτηθ, ἰηδίσιοι 9. Βαΐ δὲ 5ἴορ οπδ ταϊπαΐα ; μᾶνα 
ἴῃς ρσοοάῃξδβ5, ρίεβαβθ, ἴο Ὀπηρ [6 ἸΔη}ρ ὦ ἃ ΠΠ} 16 οἸοβου. 

[Διίεμάδηϊς Ὀσιηρ5 1811Ρ.] 

δός, ὟΝ] ἤθη, 1 ο8411 προ γοῖ ἢτδὶ οἵ 411, ἃ5. Ῥαιΐυ ἴο 
[15 δαῖτ, ἰο ππμάετρο τῃ6 ῥυθ! τ] ΔΤῪ Ἐχϑιηϊηδίίοη.3 Αἰεηᾷ 
ἴο ψγῆδί 1 580, δῃά ρίβαβϑε 6 ροοα βδῃηο Πρ ἴο ΔΒΓ, 

ΟγἹ ὍὯο γοι Ὀ6 ροοᾶ δπουρῃ γουχβεὶ ἴο ραΐ ὙΟΌΓ 
ΠΘΘΓΟΏΒ. 

δός. ΤῸ γοῖ σοηϑι 6 ὑπαῦ [86 σαπ411{ } οἵ ὈδδαΥ 15 σοη- 
Πηρα ἴο τΏ8ῃ, ΟΥ 15 ἴ ἴο Ὀ6 ἰοπηᾶ ἴῃ οΟἴΠΘΙΓ οὈ͵]φοῖα. αἷδο ἢ 
Ὑγδδῖ 15 γοῦχ Ὀ6]1οΓ οὐ (ἢ15 ροϊπξ Ὁ 

ΟΥ̓. ἘῸΥ ΤΩΥ̓ ρδΙΐ, 1 σοηβίου 1 ὈΕΙοηρθ. αἰκ6 ἴο Δ 1Πη8]5 
---ἰῆς Βοῖβε, {πΠῸ οχ---ὺηά ἴο ΤΏΔΗΥ [Ὠϊηρθ ἰηϑηϊτηδία : [ῃδιὶ 15 
ἴο 580, 8. 5η16]4, ἃ 5νγογά, ἃ 5ΒρΡΘδῚ δῖε οἰΐδβῃ Ὀδδαίζα!. 

͵δόῶ. ἩΟΝ [ἰ5 ἴἴ Ῥοϑϑίθὶα [παῖ {πϊηρθ, ἸΏ ὯῸ ταϑρεοὶ τὸ- 
ΒΘ ]]ηρ ΟΩΘ Δηοί οΥ, 5ῃου]ἃ Ἔδοῦ δηά 811 θ6 Ὀδδαία] Ὁ 8 

(γί. ΟΥ̓ σουζθα 1[ἰ 15, αοά [655 τὴε ! 1 ψὲ}] οοπβίσποίεά 
Ὁγ τπ6 μδηά οὗ τηδη ἴο 51} {86 βοτί οἵ ψουΐ [ΟῚ  Ὠ]Οἢ μα ρβοί 
[Ώθῃη, οὐ 1 παίασα!ν δἀδρίθα ἴο 58.5.7 βοῦὴβ ψαηΐ, [6 [ΠΙΏΡ5 
Ϊη ΕΙΓΠΘΙ οᾶ86 δ΄Ὲ Ὀδθδαία], 

δος. (δη σοι [61] τηθ, ἴθ, νμδὲ Ὡδϑα 15 ϑδι πε ὈΥ ΟἿ 
ΕΣ 

(γίΐ. (Ἰραῦῖγ, [ῃς6 ῃϑρᾶ οἵ νἹ]βίοῃ. 
μος. Τῇ 50, ΙΏΥ ΕΥ̓65 86. Ῥτογξά δί οὔος ἴο 6 τοτα Ὀ68ι:- 

ἘΠῚ [Π8ῃ γοι 5. 
(γι. ον 5ο0Ὁ 
δός. Βδοδιι86. γΟΌΒ Οαἢ ΟΠΪΥ 566 5 5ίταίρῃΐ τὴ ἴτοπί οἵ 

[6 1, ΠΘΓΕΔ5 Π]Ώ6 ΔΙῸ Ῥχοιηϊηθηΐῦ Δη(4 50 ῥσο͵θοϊηρ, ΠΕῪ οδἢ 
566 δϑἰδηΐ ὅ 

Ογ. Απᾷ διηοηρϑὺ 411] δῃϊπη]5, γοῦι Μ}011 [611 τι ταί τῃ8 
ΟΥ̓Δ 85 Ἰονεθοὶ γε ὃ [5 ῃδὲ γουῦτ βἰδίθιηθηῖν 

δός. )εοΙάβαάϊν, ([ῃ6 ογδαίασε ἢ85. Αηά 4]}] [ῃ8 τοΥῈ 50, 

1 366 Ῥεΐονν, ὃ 9. 
3 ΤΏς ἀνάκρισις, ΟΥ̓ “᾿ Ῥτενίουβ ἰπααίσν ἡ (Ὀεΐοτα οὴβ οἵ (86 δο βο"5) οὗ 

Ρδγθ5. σοῃοεγηεα 1ἢ δ βαϊῖ, ἰο 566. ῃθίμοσ {π6 δοίϊΐοῃ ἷἴαΥ. (Οἵ, Ρῖαϊι. Ολαγῃη, 
176 σ. ὅεδ ὅον, Ορηραρίογ, χῖν. 74. 

δ΄ 566. ἤζεηφ 111. ν]. 5 (αρονβ, ρ. 1το7), αυποίβα ὍγΥ αδίεῃ, ὧδ ὕες ἢαγέ. 
1... 270. 4 ΟΥ, “"βαπϊῃΐ διάθνγαυβ δῃα σοτητηδῃα [ῃ6 ΠδηΪ(5.᾿" 

5. Ογ, “15 Ῥεβί ργονι θά ἴῃ τϑερθοῖ οἵ Ἔβγεθ}115.᾿" 
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5]ὴ06. ἴῸὉΓ 5ίγεηρίῃ δηά τουρῇηθθδ 115 Ἔγεθ. ὈΥ Ὠδίπτα ἀῦα [Π6 
Ῥεϑί οοηϑίσαυοίαά. 

(γ1:. ὙΥΕΙ], Ἰεῦ [ῃδΐ ρᾳ85. Τὸ οοὴηβ ἴο οὔ ὸο ὨΟΒ68, 
ΥΠΙΟΝ 15 [86 τοῦθ μϑηβθοῖῆξ, ὙΟῸΪΓΒ ΟΥ̓ ΤΪη6 ἢ 

δός. Μίηθ, 1 ᾿ππϑρίηθ, 1. 1Παΐ 15, [6 ροάδϑ ρῥγεϑεηϊεα τ 
ὙΠ ὨΟ565 ΤΟΥ (ἢ6 58..6 οἵ ϑ:ηβι!ηρ. ὙΟυ͵ Ποβίγ]5 ροϊηΐ ἴο 
ΘΔ ; σὲ τη δῖ6 ϑργεδά οὖυὐ ψιάθ δηά ἢδΐ, δβ 1 ἴο 
ΘΙΟΟΙῚΘ δοδηΐβ [ΟΠ] ἜΥΕΎΥ ααδτίοτι.. 

Ογ11. Βαϊ σομϑιάθυ, ἃ ΒηαὈη655 οἱ [ῃ6 ἤοβ6, ΠΟΥ͂ 15 {παῖ 
ΙΏΟΓῈ Ῥεδα [1] [Π8Δῃ σἰταιρῃίηθ85 ἢ 1 

δῦ. ἘῸΓ 1[Π15 βροοα τϑᾶβοη, ἰμδῖ ἃ 5ηπ0 ὩοβῈ ἄοθϑ ποῖ 
αἸβοθατῖρα ἴῃς οἶος οὗ ἃ Ὀδυτίευ ; 2 1 Δ]|1ονβ [ῃ6 οΥὐνϑ οὗ 5ἰρῃϊ 
ἴτββ. τϑῆρε οὗ νἱϑίοῃ: ὙΔ1δύ γοῦγ οναυηρ, ΠΟ56 Ἰοοΐκ5 {Κ δῇ 
ἸὩ5Ό]ΠῺΡ᾽ γΧ18}} οἵ ρατι!ἄοῃ ἴο 5 οἵ [ῃ6 ὕνο εγεϑβ.5 

Α5 ἴο [88 Ἰηουτἢ (ργοοσδβάβά (υοθυ]05), 1 ρῖνα ἴῃ δ οποα ; 
ἴου, φίνβῃ τηοιῖῃ5 δῖα τηϑᾶθ ἴογ ρυσροβθθ οἵ ὈΪΠηρ, γοι 
οου]α ἀουθί]655 ὈΠ6 οὔ ἃ πχποῇ Ἰαύρογ τηουτῃζα] στ γουῦτ 
τηουτἢ [δ 1 ψ ἢ τΏ]Π6. 

Ως. Ὗ65, δηα γοῖ ΜΠ] δάτηϊί, ρευῆδρϑ, ἰμαῖ 1 οδῇ ρῖνε ἃ 
ΒΟΙΓΕΥ Κιθ5 {Πδῃ γοι σδη, Ππϑη 5 ἴο τὴῦ [ΠΙοΚΚ 1105. 

(711. Τῦ βδϑίὴβ 1 ἤδγξ δῇ Ὁρῆογ τηουτῃ ἴῃ ΔΗΥ͂ 885. 
͵δόῦ, ΑΠηΑ ἤδῖα 15 ἃ ἰδοϊ ψῃϊοῇ γοὰ ΜΨ1]1 ἤᾶνε ἴο τθοκοῃ 

ΜΙ, 1 Γαυεγ αν ἄάθησα Ὀ6 πεθαθά ἴο ρίονα [ῃδὲ 1 δὴῃ Βαηᾶ- 
ΒΟΠΊΘΙ ἰδ γο. Τὴ ηϑίϑαβ, Ὡγτρῇβ. αϊνίηθ, μανε 85 {ΠΕ Ὁ 
ῬΓΟΡΘΩΥ ΞΠ6ΏΙ,. ΜἼῸ 816 το τηοτα {πὸ τυβοὶξ, 1 (κα 1ἴ, 
ἴδῃ {πκ6 γοι. 15 ἰμδῖ σοποϊαβῖνε ἢ 

ΝΑΥ, 1 βαῖνε 1Ὁ ὕὉΡ (ογθα Οπίοθυϊι5), 1 πᾶνε ποῖ ἃ ποσὰ ἴο 
ΒΑΥ͂ ἴῃ ΔΏΒΥΕΙ. [1 8} 5] 6 ποθ, 1ιεἰ δϑῖ τεοοτχά {πα νοίΐδ5. 

ΤΟΥ, ““γοι βίγαιρῃι ἤοβα. ἡ ΟἿ ῬΙαι. Ζἄσασξ, δορ α: ,ϑ0ε. “ΟΥ̓, [1 δά 
Γαγμογ πον γοὰ ἢοΐ ΟἿΪΥ 85 βϑνίηρ Ὥοβα δῃᾶ ὄγεβ, θαΐ δ5 μβανίηρ ἃ 558 
ὭΟΘΘ6 δῃᾷ ῥγοχηϊηθηΐ αὐεβ, ϑῃουα 1 αν ΔΗΥ͂ πῖοῦα ποίοη οὗ γοι θη 
ΤΏΥΒΘΙΕ δηᾶ οἴμειθ Ψψῇο ταβειθ]α τὰ Ο(ΟΥ αἷβθο Ατὶβίοί. 2 οἷ. ν. ο, 7: 
ΓΑ 056 ὙΜΪΟΏ νατῖθ5 ΟΠ] ἰἢ6 ἰά464] οἵ βίγαϊβ ῃιΐηθθβ ἴο ἃ ΟΟΙς ΟΥΓΎ 5ηπῸ ΤΏΔΥῪ 
5111 θ8 ἃ βοοα 5806 8Δη4 ΔΡΎΘΘΘΌ]6 ἰο 6 ογθ ; αὶ 1 [)6 δχοβθθ5 Ὀ6 νΕΥῪ ρυεδῖ, 
811 ϑυτητλθίσυ 5 Ἰοϑί, δῃᾶ [8)6 Ὧοβα δἱ 1αϑί οδαϑὲϑ ἴο Ὀ6 8 ὕοβδ δ 8411 οἡ δοοοπηΐ 

Οἵ Βοῖηδ ΘΧΟΘβ5 ἴἢ οἠβ αϊσγεοίοη οὐ ἀφίδθοξς ἰὴ [86 οἴμεγ; δηᾶ {ῃϊ5 15 {(τὰ8 οὗ Ἔνεῦν 
οἴμοι ραῦΐ οἵ [88 υατδη Ροᾶγ. Τῆδ βαπια αν οὗ ργοροτγίίοῃ μοὶ 5 ἴῃ βἰβίθβ.᾿ 
--Ἰονεῖί, 2 Οτ, “86 ΒΌΠΩΡΙΘ 5ΠῈ} 15 ποΐ 8. βούβδϑῃ οὐ Ῥαγγίοδάε," 

5. ΟΕ, Ζονε"ς Ζαδοιιγ᾽ς Ζοςί, ν. 2. τ68 : βογεί. ““ ΟΣ ΠΟβ6 58 05 Ὧ0, γοὰ 816 
ηοΐ, [οΓ 1ἴ βίδῃηϑβ ἴοο τὶραϊ"᾿; αἷδο 726 ϑογι' ο7 ,ϑοζογμογι, νἱϊ. 4: ““ΤῺΥ ΠΟΒ6 15 
1868 ἴοννεσ οἵ Τιθρδηοῃ, ΜΏΪΟΏ Ἰοοϊτοἢ ἰοναγά Ταγηδβοῦβ.᾽" 

4 5366 ἅΡουβ, ἷν. 19. 
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1 [ἰῇ ψου]α ΚΟΥ δ οηδα ψδὶ 1 τητδύ 50 ΠΥ ΟΥ Ὠγαδὲ ῥδγ. ἢ 
Οηἱν (8 δἀαθά) Ιεὲ θα νοΐε ἴῃ βδεογεῖ. 3 1 δὴ δἰταϊἃ γουῦτ 
δ ἢ δηα Πῖ5 (ΔΗ ΙΒ. 6 65) σου Ὀ Π6 ἃ ΤηΔΥ ΟΥΘΓΡΟΥΕΙ ΤΏ6. 

ΔΟσοΙαϊηρ]ν [6 ὈΟΥ 8Δη4 οι] Ὀδραη ἴο τερίβϑίου [Π6 νοΐεϑ 
1η βθοζεῖ, 116 δοογαΐθϑ αἀϊγεοίθα [ῃ6 ρτοσεδαϊηρθ. δ ψου]ά 
Ὦδγα {με Ἰαταρ-ϑἰδηα 5 [Π15 {πὴ|6 Ὀτοσύρῃϊ οοβδα ἃρ ἴο Οὐτοῦ 185 ; 
[ῃΠ6 ᾿πᾶρεϑ τησδύ οὐ ὯῸ δοσοιηΐ 6. ἰδθῃ 1 ; [06 νἱοΐοῦ 1η 
ἴῃ6 51 ψου]Ἱα ρα το ἰ(ῆ6 ἴνχο 1πᾶρϑβ, οὶ ἃ ψύθαῖῃ οἵ 
ΤΙΡα 5 ὅ ΤῸ ἃ σμαρίθί, θαΐ ϑομλθ [Ε15565. 

ὙΏδῃ [ῃ6 υτἢ5 σεῖο εἰ ρ6α, 1 νὰ ΙΟπηα ἰΠδὲ ΘΥΘΙΥ 
νοίρ, ψιῃοιὲ Ἔχοθρίίοη, μα Ὀδδη οαβὺ ἴογ (πο 5.8 

ὙΥ̓Ββεγεδαΐ ϑοοχαῖθβ: ΒΙ6θ5 τὴξ ' γοὰ ἀοηΐ 58ὺ 58οῦ 16 
σοί γοῖ ἄἀθα] ἴῃ, (πο θ]α5, 15 ποῦ δί 411 πκ6 ἰῃδὶ οἵ ((811185. 
ΗΙ5 τηᾶκθθ ῬεΕορία 75 ; ΜΏ15ῖ γοῦγϑδ, πκ οἴμου ΠἸῃΥ [ποΥς6, 
οδῃ σοῖταρὶ Ὀοίἢ πάρε ἀπά 71γ.8 

γι.----[Πεουθῦροη 5ΟΠ16. ΤΔΘΙΏΕΙ5. οἵ (ἢ6 ΡὈδι οδ]]16 4 οἢ 
ΟἸτοθαϊι5. ἴο δοσερί τῃς τηθϑᾶ οὗ νἹοίουν ἴῃ Κί5565 (ἄτι ΌΤΩ 
ῬΟΥ ἀηα ρ1])}; οἰμοῖβ ὑτρεά δίπι ἢτθί ἴο ὈΠΡῈ ἰπμεὶγ πηϑϑίευ ; 
ὙγΏ15ῖ οἴμεῖβ ὈδηαΙεα οἴει 16ϑῖ5. Ατηϊάϑί [6 σβηθυδὶ ὨΠΑΥΥ 
ἩδπηορἝηδ5 δίοης κερί 51|6Ώ66. 

Ὑνβογθαῖ ϑοοζαῖθϑ {πτηθα ἴὸ τῆὴ6 θη τπδη, δηῃᾶ {πΠπ5 
δοςσοβίθα Ὠΐη : Ἡδηορεηθθ, δὶ 15 ἃ ἀσπιηκθη Ὀταν] (Οὐδ 
γοῖ Ἔχρί δίῃ ἴο τ5 ὃ 

δ δηϑνετῖεᾶ ; Τῇ γοῖ αϑὶς τὴ ψῆδί [1ἰ 15, 1 ἀο ποῖ ΚΗΟΥ͂, 
ῬυΓ 1 σδη [611] γοι δὶ 1 5θθ5 ἴο τὴς ἰοὸ Ὀα. 

δός. Γαΐ 5Έοη5 ἃ5 ροοῦ, δ παὶ ἄοβϑ 1 ββεὰ 

1 ἘῸὸΥ 115 ἴοστασϊα 566 ΖΦ έεύ. Απί. τίμημα. Οἵ, Ἔσοορ. χὶ. ὃς (αῇονδ, 
Ῥ. 2532); ΡΙαΐ. “412οἷ. 36 Β; ιέαξεδηι. 299 Αἰ; Ζατυς, ἴτεα.; .6πλ. 529. 23; 

533: 2. 
2 Απά ποῖ 85 ἰῇ 186 οαβε ἀββου! θεά (Το. ἰν. 74), θα [ῃ6 Ρβορίβ (δαί 

Μέεραγα) γα οομρΘ]]16 4 ἰο ορζϑξ ϑογιάθγισε Ομ ἴὯ8 Ῥο] 1041 ορρομβηΐβ οἵ [88 
ΟΡ Ιοἢ5. ΌΥ δὴ ορβὴ νοίΐβ.. Οἵ. 1 γϑίαβ, 133, τῷ, τὴν δὲ ψῆφον οὐκ εἰς 
καδίσκους, ἀλλὰ φανερὰν ἐπὶ τὰς τραπέζας ταύτας δεῖ τιθέναι. 

5. τὸν λύχνον Ὦρα; δθονβ, 8 2, τὸν λαμπτῆρα. Βοίῃ, 1 ἰαἶκα 1, αιθ ΟἹ]- 
Ἰαταρϑ, 8)ηα αἰ ΕΓ ΤΩΘΓΘΙ͂Υ 85. “ΠΡ ᾿ δηα ““]ΔΙαρ.᾽᾽ 

4 (ἢ ΡΙαῖ. ϑγηεφι τα; “ἴεῖ, Ν. 1. 3. (Τγϑῃβ. νοἱ. 11. Ὁ. οἱ). 
ὅ Τῆι. “ὙΝΏξη τπ6 ῬΕΌΡΙ65 νγεσα ἰυτηθα οὐἱ δηα ῥτγουεᾶ ἴο Ῥ6 ψι ἢ ΟΥίο- 

Ῥαΐα58, ϑοογαίθϑ γουλαγκθα, “ῬαΡρδΘ "ἢ ΜΈΪΟὮ 15 85 ΤΩΠΟΉ 85 ἴο 580, ““Οα᾽ 5 οἵ 1 
6 καὶ δικαστὰς καὶ κριτάς, ““ῬοΟΓΆ ἸυΤΥ δηᾷ ρτεϑιἀϊηρ πάρα," 2,6. 186 

ΟΟΙΏΡΘΩΥ 84 [ἢ6 ῬοΥ δηᾶ ρἱτ]. 
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“7167. Δ ἀγαηκεη ὈΓΔῪ], ἴῃ τὴΥ ΡΟοΥ ἡπάρτηηθηϊ, 15 Δ ΟΥΔ66 
οϑ56 4 ἴο ΡΘΟΡΙΘ ΟΥ̓ΕῚ Ψ 126. 

ϑος. ΑΙ γοῦ αύγαγα [δῖ γουῦ δ ρυθδεηΐ 86 Δ ΏΟΥΩΡ τι5 ΟΥ̓ 
5116 ησ66 Ὁ 

“1ε7. ΝΥΝ Βαῖ,  Ἐ15ὲ γοῦ δῖα ἰδ] κηρ ἢ 
ϑϑε, ΝΟ, ὙΏΘη ΜῈ ρ8656 ἃ ψ Ὦ1]6. 
1167. ΓΏΆΘη γοι μᾶνα ποὶ οὐβεγνεά ἰῃδῖ, 85 ἴο ΔΗΥ 1ηΐουναὶ 

Ὀδύγεθη ὑοῦ ἰα]κ, ἃ τηδὴ ψουα βηά 1 Βατὰ ἴο ἰηβετΐ ἃ 
ἈΔΙΤ, ΤΔΊΟὮ ΤΟΙ ΟἿΘ φΥΔ1 Οἱ 56η56. 

ΤΉ ϑοοΙαίθα : Ο (8]1|ὁ5, ἴο [06 τόϑοῦθ  ΠΕΙ͂Ρ ἃ τηδῃ 
56 νυ ΎΘΙν Ὠδηα]οα ὈΥ ὨΪ]5. ΟΥΟβ5- ΕΧΘΙΪΠΘΓ. 

Οαζ, ΝᾺ 411 τὴν μδατί (μα 85 μῈ 5σροκα 8 [δοεᾶ Ηέεῖ- 
ΤΊΟΡΘη65). γῆν, θη {6 ἤπία 15 ἰ]Ἰκίηρ, νγγαὶ Δ΄Ὲ 85 516 η} 85 
[86 ργᾶγνβ. ὶ 

Ἐν. ΝΥ αι, νου] γοι ἤανα τὴθ ᾿τηϊαῖς ΝΙοοβίταϊαβ  [Π6 
διοίοΙ, τεοϊηρ Ηἰ5. ον αγηϑίθζς το {86 ταμϑίς οὗ {π6 δῖε ἢ Μιβὶ 
1 αἰδοοῦγθα ἴο γοῖ 1 δῆϑθαῦ ἴἰο [Πῃ6 Παῖΐο Ὁ 

ΤΠεη ϑοοΙαίεβ : ΒΥ 811] ἐπαῦβ Βοῖγ, 1 ψίβῃ γοῦ σψου]ά, 
Ἡδηηόρθηθ5. Ἡὸον αοΠΠρ{{1| 1 που] Ῥ6. Τυδῖ δ5. ἃ ϑοῃὴρ 
50η645 συσθοίου ὼ σοησοτί ΜΠ τῃ6 ἤπίρ, 50 νου] γοῦγ [Δ 
Ὀ6 τῇοτα τιϑὶΠῆποιῖι5 δἰξαπεα ἰοὸ [5 βοῇδ ΡΙΡίηρβ; δῃᾷᾶ ρϑι- 
ΠΟυΪΑΥν 1Ε γοι ποῦ] πι56 σοι οπίοι {κ (6 Παίεεριτ, ἴο 
5110 [ῃ6 ἴδοι οἵ γΟυΓ ΞΡΕΕΟἢ. 

Ήετα (1115 ἀειηδηᾶεά: Απμᾶ ψῇθη οὐὔ Ππεηα (Δηί- 
5[Π 665) Ὁ ρον ἴο οἴοββ- εχϑιηΐηθ ρεορὶς 8 δἱ ἃ Ὀβπαμοι; ταί 
Κιηα οἵ ρΡΙρίηρ ὁ 5Βῃου]α 6 ανεΡ 

“45|. ΓΘ ρείβοῃ ἴῃ [6 ψιτπθϑθ-ῦοχ σψου]α Ὀεϑὶ ὃς κυ εα 
ὙΠ ἃ Βουρθης-Ὠἰβϑίηρ τπϑιης.5 

ΤΏῸ5 [ῃ6 5ἰγδαῖὴ οἱ ἰακ Πονεαᾶ οὐ ; πηΠ] [ῃς6 ϑυγδοίβδῃ, 

1 566 δθονϑδ, 111. τι, 76 ΟΔΙΠΡΡΙά65; (ορεῖί, .Ῥ 705. Χέ71:. Ὁ. 53; δη οὗ, Ὁορ. 
1 δοτί. ἵν. 3, 4; Ῥοίγϑβῃ. νἱ. το; Ζζεϊί. ἵν. 111. τ. 

2. 366 ΑΙ ΒίοΡΆ. Εἰομάς, βετα Θοογαῖθθ᾽ ἰ5 δ᾽ νης δἰγερβίδαεβ δι ἰΘϑθοὴ ἴῃ 
“ΤΉΘΑΒΌΓΟΘ,᾽᾿ 630-646: πότερον τὸ τρίμετρον ἢ τὸ τετράμετρον; 

8 Οτ, “ἃ Ῥοοῖ ΒοΑΥ,᾽" ἴῃ τοίδγδηςε. ἴἰο “;ἋὯ6 οἱδηοῖίς ΟὨΒΙδαρς τηδᾶθ οἡ 
ΒΙΠΔ56 1 Ὀγ Απἰἰϑίμθηθβ ρον, ἵν. 2 [ο]]. 

4 χὸ αὔλημα, αι σοτηροβιίίοη ἴοσ τϑεα ἰπηϑισυσηδηΐβ, “Ὁ ππαβὶο ΤῸΣ τδ6 Ππίο." 

(ΓΕ Ατιβίορῃ. δγορς, 1302. . 
δ᾽ ΟΥ ““7π027 ΟἹ δὶ ΒΟΥΘΠ6] οἷρθ. 566 1,. ἃ 5. 5.ν. πυθαύλης. ΟἿ, ῬΟ]]. 

ἵν. 81, πυθικὸν αὔλημα, δ εἷν (νόμος) ΡΙαγεα οἢ [88 πύθιος αὐλός, ΕΧΡτεββίῃρ᾽ 
1τὴ8 Ῥαῖ8 Ῥεύψεθῃ ΑροἹο δηᾶ [6 Ῥγίβοῃ, [ῃ6 ἴδε οἵ ψ ΒΪοἢ νψα5 ἐπι δἰθα, 
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ΏΟ ψγὰβ ΡῬϑιη αν ἀὐσατα ἰῃαὶ ψΠ16 [ἢ6 σΟΙΡΔΗΩΥ͂ Διμιιθ6 64 
[Πδηλβοῖναβ, ἢ15. “ἜΧΕΙ ΌΙΠΟῺ ἢ" γγχὰ5 περ]θοιβά, τυτηξά, 1η ἃ πὶ οἵ 
͵εα]ουβ 5ρίεεη, δἰ ἰαδί οὔ ϑοογαίεββ. 

Ζἦε ,δνγ. ΤΉΏΘΥ ο81}1} γοι ϑοοαῖθθ. ΑΥα γοὰ [παῖ ρδϑίβοῃ 
ΘΟΙΏΤΠΟΠΪΥ πο Κηδιηθα [ῃς [πηκοῦΡ 2 

δος. ΒΙΟὮ ΘΌΓΟΙ͂Υ 5. ἃ Ὀείίοεγ ἰδία ἰβδὴ ἴο Ὀς6 οδἹεᾶ ἃ 
ΠοῸρ [655 ροΎϑθοη ἢ 

Ζἦς ,ϑγΚ. Ῥϑύῆδρ5, 1 γοὺ ψεγα οὶ ἰμουρῃϊ ἴο 501 γΟῦΓ 
Ὀτδίη5. οἡ {ῃῖηρ5 ἀθονα τι5---ἰγδηβοθηάθηίαὶ βία, 

δός. Αηά 5 [θα δηγίμίηρ τόσα τδηβοθηάδηΐαὶ ἤδη (ἢ8 
σοάϑ᾽ 

7276 ,δνΚ. ΒΥ βδανθῃ! ηο, Ὁ 15 ποῖ [ῃῆ6 ροάβ ἀῦογε 15 
ῬΏΟΙΩ γοὶ] Οδ͵6 ἔου, αὶ ἴου τηδίζοια νοι οἵ 56 δῃᾷᾶ νδὶπδ- 
1655.4 

δός, Τὸ ϑεεη5, ἴπεη, ὈΥ γουϊ ϑῃοψιηρ 1 ἄο δῖα ἴοσ {Π 611. 
ον ναῖὰς 1655 (ες ρσοάβ, μοί τῆοσρ, 1{ Ῥείῃρ δον τ15 [Π6 7 
ΙΔ Κ6 [ῃ6 γοϊὰ οὗ 86 ἴο 56Π6 15 τίη, δῃᾷ σϑιι58 {Π6 1 ΠΡΏϊΪ ἴο 
Βῃϊη8 οὐ 5) Απᾶ ΠΟΥ͂, 517, 11 γοι ἄο ποῖ πκὸ [ῃ15 {ρα ὅ 
διριπηδηΐ, ΜΏΥ ἄο γοιὰ οαι56 τὴ του] 6 Ὁ ΤὨς δας 15. γοιῦτβ. 

ὙγῈ11, 1Ιϑὲ ἐμαὶ Ὀς6 (τὰ οἴμεὺ δηϑνεγθά); δΏΘΕ Τη6. ΟἿΘ 
σιοϑίοῃ : Η ΟΝ τϑὴν ἤΠδαβ᾽ (δεῖ ἀϊβίδῃμοβ 15. 1, Ῥσᾶν, ΠΌμΣ γοὰ 
ἰο πε 7 ΤΉΘΥ 5840 γοι τηρᾶβισα [ἤθη ΟΥ̓ Ρεομπ τς 56 816. 

Βαΐ ἤθτθ ΑπΕβΆΏθη65, Δρρεδίίηρ ἰο ῬΏΠΙΡΡΕΒ, πη ογροββά: 

1 εἰ ΤῊ ϑγγυβδοιθδῃ 5. “ΟἾν]] ὃδ5 8ῃ οΟὔδῆρθ, δῃᾶ οἵ (δαὶ θαίοιιϑ. οοτὴ- 
ὈΪθχίοη. "866 αῦονθϑ, ἵν. 52. ᾿ 

2. ΑρΡΡρδΊθηΕΥ 6 μα5 ὈΘθη ἴο 566 [6 ““ ΟἸουαᾶβ᾽᾿ (Ἔχ ἸΡ 164 ἢγβί ἴῃ 433 Β.6.), 
ΔΑ 65 οοπῃοεϊνθα οογίϑιη 1ἄθα5 σοπμοοΓΪρ' Θοογαίθϑ, “Ὁ ἃ 156 τηϑῃ, το φΡεεζέ- 

Ἰαξορα αδορέ ἐᾷς ζοανορ αὖουφ, αι ϑθαγοῃθά ἰηίο {πΠ6 θαυ Ὀοηθαΐῃ, δηα τηϑαβ 

16 ψοῦβ8 ἈΡρθαγ τῃ6 Ῥείζοσ οδαβα. ἡ ΡΙδΐ. “412οἷ, τ Β, το 56. Οἰὐοιαῖς, τοῦ, 
36ο, χαῖρ᾽ ὦ πρεσβῦτα. .. τῶν νῦν μετεωροσοφιστῶν . ... τά τε μετέωρα 
φροντιστής. 

8. Οἵ, “1Ὲ ΟἿΪΚ γοῦ ψαῦα Βο ἰο δ 1685 "τηδίθοσίο, 1655 ἢ684-ἰπ-ἰτν ἴῃ 
γΟΌΣ Ξρθου δἰ] 5.᾿᾿ 

4 ΤΊ 15 τηροβϑίρίς ἴοὸ ρῖνε ἰῃ8 ρίαν οὐ ψογάβ. 7116 57.7.7. ἀνωφελεστάτων. 
δος. ἄνω. .. ὠφελοῦσι. ΞϑοΒΘΏΜΚΙ αἴἴοσ Μαάνϊβ βιηεηᾶ, : τῶν ἄνω ἐν 
νεφελαῖς ὄντων τε’ Ὀὰΐ ἔογ {Ππρ5 ἴῃ [Π6 οἰοι5 ἀρονβ." 

ὅ (ἢ, Φγοῤ. ΝΊΠ]|. ἵν. 25, 23. 
6 φῶς παρέχουσιν. .. πράγματά μοι παρέχων. 1λι. ““οαχ88 ᾿Ιρῃ. .. 

οδαβίηρ τὴς (τοῦ ]6.᾿ 
7 66 Ατϑίορῃ. Οὐομάς, 144 ἴ0]]. : 

ἀνήρετ᾽ ἄρτι Χαιρεφῶντα Σωκράτης 
ψύλλαν ὁπόσους ἄλλοιτο τοὺς αὑτῆς πόδας ᾿" 
δακοῦσα γὰρ. .. 
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Υου 816 ἃ πη [π|] οἵ σοιῃρδιϑοηβ. Το65 ποῖ [ἢ15 ψογίῃν ρεύθοῃ 
ΒΕΓΙΚΘ γοῦ ἃ5 βϑοιηθνηδί 1Κ6 ἃ ὈΠΠΥ βθεκίηρ ἴο Ὀἱοῖκ ἃ ααδητεὶ Ὁ 3 

85 (τερ! δα τῃς 1εϑίθυ), Βα Ὠδ5 ἃ ϑγκίηρ Π|κο 6855 ἴο (ῃδί 
ῬΘΙΒΟῚ Δη6 ἃ ἤ6ΔΡ οἱ οἴβεῖβ. Ἐξ ὈΠ56165 ΙΓ τθίδρουϑ. 

δός. Ἐσύ 411} (ῃδΐ, ἄο ποῖ γοᾷ ὍεῈ ἴοο δαρὸσ ἴο αὐγαὶ ΟΟΠ1- 
ῬΔΙΒΟῺ5 δὲ 5. ἜΧΡΌΘΉΒ6, ΟΥ̓ΥΟΙ ΜΠ] πα γούῦτβεῖῖ τ[ῃ6 ηδρα 
οἴ ἃ βοο]α δῃηᾷ Ὀγαν θυ. 

ἤ, Βυΐ ναί 1 Ὁ σοιαραῖα Ὠϊπ ἰο 8411 {86 ρυπηθϑί οὐθα- 

ἴαταϑ οὗ {π6 ψοι]ά, ἴο Ὀοδαςγ 5 ὩΟΏΡΔΓΘΙ]5,2 ἴο πδίθγεβ Ὀεϑί,-- 
1 τρῃὶ Ὀ6 [5}}γΥ ΠΚοηδά ἴο ἃ ἢδίξζοσεσ θαΐ ποῖ ἃ Ὀγαν]οτ. ὅ 

οϑς, ΝῊ πον, γὸοῖ 816 ΠπΚ6 ἃ Ῥεύβοῃ δρί ἴο ρίοἷς ἃ 4άδετεὶ, 
5176. γΟῸ ΠΏΡΙΥ ΤΠΕΥ ἅττα 811 μ15. Ὀοίίοτβ.5 

ἄτα, ὙΝΒαῖ, σου]ά γοιῖι ανα τὰβ ἴδῃ σορδγα Ὠῖτῃ ἴο ΟΙΒ6 
γ]Π6 105 

ὅδε, Νο, ἢοΐ Ἔνθ ἴο ψΟΥΘ6 ν] 4115. 

δλϊτζ, ὙνὨαῖ, ἴπεη, ἰο ποίδμιηρ, δηα ἴο ποροάγ» 
δός, ΤῸ πααρῃϊ τη δαρῃΐ. Τιδῖ Βίτη τϑυηδίη Ὦ15 ΒΤ ]6 561.--- 
άϊζ ἸΩσογήρδιαθ]86. Βαϊ 1 ΤῊΥ ἰοηριθ 15 ποΐ ἴο ψδρ, 

Δίου οΥ 5081] 1 ἄο ἴο βγη ΤῊΥ αἰπηοῦῦ 

ΓΕ, Ταοίδῃ, 11, γογε, ἐγ Κ6γδ. 6, διὰ Φμάζόγας, ἐδε ϑεεογαᾷᾷ ]αγέ οὗ, οϑιπῖο 11]. : 
Ηδονν τηϑῊν βοούξβ ἃ ΕἾ6δ νν1}} ἢτὰρ 
ΟΥ̓ δῖ ον ἰεηστῃ ἔγοτα Ἐεδά τὸ Ἐπτηρ, 
ἍΝ ΒΙοἢ ϑοογαῖθβ δηά Ομδεσερῆοῃ 
Τὴ νϑίῃ Ἔββανϑά 50 ἰοπρ' ἀροῃ. 

1 ΤΑΙΕ Βίτοῃ, Ζ. 2. 2. ν. 2. 8:54. Οὐ, “ΜΟΙ ΔΙῸ 8. ΟΙσνου οϑυ δ αχγίβί. "' 

566. ΕΪαί. ϑγηηζ. δὶξ Α; Ηυρ, ΚΕ, οζηεγαρ, χὶν. ; ΑΥϊβδίορῃ. 2527γεἶς, 804 
(Ετεσθ, Ρ. 173); γαεῴς, 1309. ᾿ 

2. Αὐδίορῃ. Ζζορς, 857, ““ΕῸΥΣ 11 Π] Ῥαβθοιηβ ΠΠΠ βίου Ῥαγᾶάθ ἰο βοοἹᾶ ἼΚῈ 
ταϑτκοί- σόοτάθῃ ᾿᾿ (ΕἼΘΙΘ, Ὁ. 269); ΑμζραξἠὝε, τάτο, ““"ἴο ῬΌΠγν" ; ΖΕ εοῖος. τ42: 

καὶ λοιδοροῦνταί γ᾽ ὥσπερ ἐμπεπωκότες, 
καὶ τὸν πταροινοῦντ᾽ ἐκφέρουσ᾽ οἱ τοξόται. 

8 Οὐ, “ἃ 5. ΠΠ ΠΡ Ῥούβοι, 
ς 4 Τῆς, “σΟΙΡΑΓα τ ἴο ἰῆοβα ἴῃ 811 {πϊηρα Ῥδαυΐθοιιβ δῃᾷ 186 Ῥοβί." 
Δ τοῖς πᾶσι καλοῖς καὶ τοῖς βελτίστοις οἵ. Το. ν. 28, οἱ ᾿Αργεῖοι ἄριστα 
ἔσχον τοῖς πᾶσι, ““'ΤῊΘ ΑΥρΊνεϑ ΜΕΥ [ἢ ΘΧΟΘΙ]ΘὴΣ ΘΟΠΘΙΠ!]ΟῚ ἴῃ 81] τοϑρεοίβ." 
Α5 ἴο ῬΏΠΙΡΡΙ Κ᾽ 5 Ῥδοῖς-δηαδα σογρ!τηθηΐ ἰοὸ ἐς σῃοντηβῃ, 1 Του] 45 οὴ6 οὗ 
Ῥείογ Οὐυϊποθ᾽ 5 οοτητηθηάδίοη οἵ Βοίζοτῃ : “"Ὗεα δῃηᾶ [Ὡς Ῥεδὶ ροβοῃ ἴοο ; 
ΔῊ Ὧδ 15. 8. ΨΕΙΥῪ ῬΘΥΘΙΊΟΙΓ ΤΟΥ 8. συύγεαῖ νοϊςβ.᾿" 

5. ΤΊ ἰ5 ποῖ δαβὺ ἰο Κεαρ ρβοδ ἱ τ [6 τ δυγγυηθη 5 6ϑὶβ ; Ὀσὲ 11 ξΟἸ]]ον Ὠἰς 
ἨΌΙΔΟΌΓ, ἨΘ 58 γ5 ἴο δοογαῖαϑ : “1 6 ο8Ρ 15 ἴο Πξ, γοῦ τηῖιϑὲ τοῖα τὰ ἕο ἠδ ψῆο 

αυϊῖϑ “ἀ5588} δηᾶ Ῥαίζογν ᾿ ἴου " σοτηρτηθδηίβ [τοζζο ψοσθ, “4 165 "7 δῃᾷ βαδίζον. ᾿᾿ 
6 ὙΜΉδΩ ϑοογαΐθϑ βαῦ5 εἰ πάντ᾽ αὐτοῦ βελτίω φῃς εἶναι, κιτ.Ὰ., 188. 56η58 

5665 ἰο 6: “ΝΟ, ἰξ γοῦ 5868. ἴδμαΐ 81} [ῃ6586. ρχίπιθ ογϑαΐυγεβ αὰ Ῥδίίοσ ἴἤβη 
Ὧ6 15, γ7οιι! 8.6 8ῃ δπβῖνα ρούβοῃ 511}1,᾿} 
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δός, ΥὮν, ἰμαΐῖ γοῖι 58.411 χυῖα βαϑη]γ, 1 1 γΟΌΣ ρΡΊηΡ 
τοηρτ6 γοῖ ἄο ποῖ {ΠΥ ἴο αίϑι [Π]ηρ5 ππαςοΥΌ]6. 

Ἡδῖθ ψὰϑ ἃ ῬΎΟΓΥ ΠΈΌΔΙΓΕΙ ΟΥ̓ Μ1Π6 σοοη Κιηαϊεα δηᾷ 
ΒΟΟΏ ὈσυΓηΐ. 

γτΙ.----Βαΐ οὐ [Π6 ἰηϑίδηϊ ο86 ψῆοΟ δά ῃοΐ δϑϑιϑιεα 1η ἰῃς 
ἔΓΑΥ σάνε τοηρῖθ, [ῃΠ6 Οὔ86 Ῥδυΐ ὉυρΊηρ [Π6 1εδβϑίθυ ἴο ῥτοοσεεα 
ΙΓ ΠΪ5. ΠΟΙ ΡΔΙΒΟΏ5, ΔΠ64 [)68 οἴου ρατί αΙἸβϑυθδαϊηρ. 

ΤΠΗΘ νοῖϊοβ οὗ ϑοοίαίθϑ νὰ ἢδαγα δῦονε [δ6 πυγα] ; 5Ιη66 
Ἧ6 16 811} 50 ϑφαρεὺ ἴο Ὀ6 Πρδτ͵ζά δ΄ οὔοε, ψῆδί Πίζου {πὴ6 [ἤδη 
ΠΟΥ͂ ἴο 5ἷηρ ἃ βοηρ,, ἴἢ σΠΟΓΕΒ. 

Απά συϊηρ τῆς δοίίοη ἴο 16 ψοΐᾶβ, 6 σομηπηθηςσθᾷ ἃ 
δίδγε, 

[ϑοοταίεϑ 51η55.1] 

ΤῊΣ βϑοηρ ὅθ ὈΔΓΕΙ͂Υ ΠηΙσηΘα, ΏΘΩ ἃ ροίίο 5 66] νγὰ5 
Ὀτοσύρῃΐ ἴῃ, οἡ ΜὨΪΟἢ (ἢ8 ἀδηοίηρ- ΟἿ} νὰ ἴο ῬΕΓΙΟΥΏΏ ΤΟΤΕ 
ΜΟΠΘΘΥ5. 

Αὐ [815 ροΐϊμί ϑοογαΐίθϑ δαἀγεϑϑεα [06 τδῃ οἵ ϑυγδσιϑα: Τί 
ΦΘΘΙῚ5 1 δῖ {|κοὶγ ἰο ἄξβεγνε (86 {Ππ16 ΏΙΟἢ γοι ρᾶγα τὴ8 οὗ 
ἃ. ΤὨΙΏΪΚΟΥ 1ἢ ροοα δαγηεϑί. [{π8| ΠΟΥ͂ 1 δὴ βρθοι]δίηρ ὈΥ 
δ 68 η5 γΟΌΓ ὈΟΥ δηά ΡἹΠ ΤΔΥ Ῥᾶθ5 ἃ ὮΔΡΡΥ {{Π|6, δηά 
Ἅ6 βρθοίβδίουβ 511] ἄθγινε [ῃ6 οτθαίθθί ρίθαϑασα οπλ ὈΘὨοΟΙά- 
ἴηρ ἴῃφια ; δῃηᾶ [ῃ15, 1 ἰακα 1ἴ, 15. Ῥγθοῖβοῖν αὶ γοὰ σου] 
γΟΌΓΒ6 1 τηοϑί 58. ΝΟΝ 1 τηδϊηίδίη, [ηδὶ [τοσιηρ ϑοτηρι- 
5815 ἴῃ δῃηά οἂΐ οἵὁἨ 5) ΟΥ5. 15 ἃ αἸΒΡΙΔΥ οἵ ἀδῆρϑυ ΠΠΟΟΏρΡΘΗΙΔΙ 
ἴο ἃ Ὀαπαθπεῖ. Απά 85 [οὐ ψτιηρ Δηα τϑϑάϊηρ οἡ ἃ ΨΜΏ6Ε] 
[παὶ 411 τῃ8 ψἘ1|6 θαρθ ψΒιΠ]ΠῺηρ, 1 ἄο ποὶ ἀθηῦ [6 ψΟΠΘΘΓ 
οὗ 1, θὰΓ ψῆδς ὈῬ᾽θαβατα ΘῈ ἢ ἃ τᾶῦνθὶ δῇ ργθϑθηΐ, 1 οδηηοί 
ἴον τῆς 16 οὗ τς ἄϊβοονει. Νοὺ ἄο 1 8566 ΠΟῪ ιὖ 15. ἃ ψ ὮΙ 
ΠΟΘ ομαϊηίηρ ἴο ψαίοῃ ἰῆθθ8 [δ γοιηρ ῬΘΟρΙΘα ὑπ ϑηρ 
δου {ΠΕῚῚ ῬοΟδΙ65 δηα ᾿τδηρ 6615 ἤδη ἴο ὈεΠοΪα {Πϑ]ὴ 
ῬΘδοοπΠΠΥ τεροϑίηρ. 

γε πεεά ποῖ ἴαγε ἔδυ δβεϊά ἴο ρῃϊ οἡ τηδγνείβ, 1{ [Παΐ 15 
ΟἿ οὐ͵δοῖ. ΑἹ] δρουΐ ιιὸ ἤξῖβ 15. {1]] οὗ τῆδυνεὶ : 6 δῇ 
Ῥαρίῃ δ οὔοβς ὉΥ͂ ψοηάρηίηρ, ΜΏΥ 1 15 ἴΠ6. οδῃαϊθ ρῖνεβ ἃ 

1Ὰ «οοἴξον, 1κ6 ῬγαχηΪα 5 νου Ὧᾶνα δυϊίθα [)6 ὁσοδϑίοι : 

Σύν μοι πῖνε, συνήβα, συνέρα, συστεφανηφόρει 
σύν μοι μαινομένῳ μαίνεο, σὺν σώφρονι σωφρόνει. 

566 1. Δ. ϑγιαομᾶβ, 716 σγεθζ οθέξ, 1. 132. 
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Πρῃΐ Όγ αϊηΐ οὗἉ [15 Ὀτρῃΐ ἤδτηθ, ψ Ώ1]16 546 ὈΥ 5146 σι 1 (ἢς 
Ὀγρῃς ὈΓΟΏΖΘ γε5561] ρῖνεβ η0 Πρῃΐ, δας σῆονβ ΜΠ ΏΙη [{56 1 
ἴβοβε οἴβεγ οδή]εοϊβ τηιτγοσθα.: Οὐ, μον 1 15. ἐμαΐ ο1], θείηρ 
ΙηοΙδὲ δηα [Ια], Κροαρθ ἰμδὶ ἥδιηθε δΌϊ]αζε, Ὀὰΐ νναΐθυ, 50 
Ὀδοδιθ8 1 15 ΠααΙα, αυθηομεβ ἢσταε. Βυΐ ΠΟ ΤΟΥ ἄο [ῃ656 
56,6 ΤΉΔΓν 615 ἰδηα ἴο Ῥτοτϊηοία τς οὐ]εοὶ οἵ ἴῃς σψίης- ουρ.2 

Βαυϊΐ ΠΟΥ͂, ΒΞῈΡΡΟΞΒΙΠΡ' γΟΌΓ γοΌηρ' ΡΕΟΡΙΘ γοπαθυ 6.6 ἴο ἰτοδά 
8. ΤΏΘΑΒΌ ΓΕ (ο ἰῃς ἤπῖθ, ϑοῖηθ Ῥαῃϊοϊῃϊτηθ ἴῃ ἄδηοθ, κ [Ποβ6 
ΜΏΙΟ. τῃς τδοαθβ 8η6 ἴῃ6 Η ουτ5 ΜΠ [ἢ6 ΝΥΓΏΡἢ5 ἀγα τηδάδ ἴο 
ἰγαδα ἴῃ ῥἱοίυγαϑ," 1 ΤΠΙΠΚ ΓΠ6Υ σου] Βρεηα ἃ [δΥ ΤοΥῈ ΠΔΡΡΥ 
πὰ ΤΠοηηβαῖνεβ, δηα ΟἿἿ Ὀδηαπιοὶ μου] δῇ οὔσθ δϑϑΌτηθ ἃ 
στάοθ δηα οἤδτηι ΠΠ]ΟΟΚΘἝΑ͂ ἴου. 

ΓῊς ϑγίδοιβαη σδυρῃΐ τὴς ποίη ταδά]]ν. 
ΒΥ 81] τῃαι᾽ 5 μοῖγ, ϑοοζαῖεβ (ἢς ογ 6), ἃ σδρί[8] βιρρεϑίοηῃ, 

ΔΛ ΙῸΥΓ ΤῊΥ ρδτί, 1 νδισδηΐ γοι, 1 Ψ11 ρὰϊ ἃ ρίθοα προὴ {86 
βίαρϑ, ΜΜΏΙΟΉ Μ}1}} ἀΘΠρΡῊϊ γοῖ, οἠς δηᾶ 8]]. 

Υ1Π1.----ὙὙΠ {μ686 ψογάβ {πΠ6 ϑυγδοίιθαη τηδἀθ ἢϊ5. οχίΐ, 
Ὀδηΐ οὐ οἸρϑῃϊβίηρ ἢῚ5 Ῥουξζουηδηοθ Α5 8000 858 6 85 
ΒΟΏ6, ϑοογαίῖθθ. ΟὔοΘ ἸηΟΥῈ δϑϑαυθα ἃ ΠοΟνδ] αριπηθης.  Ἠδ 
[Ππ5 Δα ἀγεϑβθᾶ {μετὰ : 

Ττ γαῖα Ὀπΐ τεδβοηϑ]θ, 5115, Οἡ ΟἿἿ ραῖΐ ἢοΐ ἰο ἰρῆῇογαε 
[86 τη]ρηϊγ ρόναῦ ΠΕΙῈ ργαδθηί," ἃ αν 7 ἴῃ Ροίηΐ οὗ ἂρὲ 
ΟΟΘΟαῸ41 μι [6 Θνουϑθηρ, ροάβ, γεῖ ἴῃ ουϊνατά ἔοι (ἢ 6 
γοπηρεδί,, Μῆο ἰὴ τηᾶρηϊίαάε εδἰηργαοθθ 811 (Πΐηρβ, δῃᾶ γε 
Ὦ15 5ΏΓΙΠΘ 15 Ὀἰδηϊθα ἴῃ [Π6 5018] οὗ ἴἵϑη. 1ογϑϑ 15 ἢΪ5 Ὡϑιηα! 

1 Οὗ 2ἴορε. ΤΝ. νἱϊ. 7 (αθονβ, ρ. 177). ϑοογδίθθ᾽ οὐ ἰοίβτη οὐ Απαχαρόσαθ᾽ 
τῃθογὺ ἢ τεραγά ἴο [6 50. 2 Ται, ““ψοΥΪκ ἴο [86 581Π16 επά 85 ψίη6."" 

8. ΟΝ, ῬΙαῖ. Ζατυς, νἱϊ. ϑτ5 Ο; Ηογ, Οαγῆξ. ἵ. 4. 6: 
ἱαποίδθαπα ΝΨΏΡΗΙΝ Οτδῖῖας ἀεξοθηΐεβ 

δἰΐεσπο ἐρύσαι απαδίϊιηξ ρεάδ. 

Τῆς Οτδοθς δηᾷ ἰἢς Ν᾿ ΏΡΏΗ5, ἰορ μου [κηϊξ, 
᾿ ὙΠ τνίτηῖς δεῖ [Π6 τιδαάον Ρεαϑῖ ((οπίπρέοῃ), 

70, ἀν. 7. 5. 

4 συνεκροτεῖτο, ““ΟὨ ἰῃ6 οοἸτηροβί(ίοη οὗἨἉ ἁἑἢἰβ ρίθοβ."ὀ κἣἂζ “"“διηϊᾶβθὲ ἃ 
Του οὗ ρα 5.᾽ 

5. κε Βέγαοῖς [88 Καγποία οὗ ἃ πονϑὶ τΠϑτηθ." ΟἿ, ΡΙαί. ϑγρεῴ. 177. Ε. 
6 ΟΥ ΘΒ6Ι1αγ, δζνηε ἐο ἤρέοζἊοοέμαϊ Βεαμέν ᾿ 

ΤΡ ἀντι] βῃδάᾶονν οὗ βϑοῖηθ πηβθοὴ Ῥοννοσ 
ΕἸοαῖβ, ἐμουσἢ ἀηβθεῆ, διιοηρ α5. .. 

7 Ἐρδάϊηρ' ψ 8 1,, Ὁ). αἴῖοσ ΒΙοπιῆθ!α (Αθςοῖ. 449. Ρ. 304), ἱδρυμένου, οτ 1 
85 ΤῈ: ἰσουμένου, ἰταη5]. ““Ῥαϊΐ ἴῃ 501] 15 δ] οηδα 1 ἴο τηοτγίδὶ πλϑῃ. Ὁ 

εἰ Ἐγδ5.᾽" , 
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δηα Ἰεδαβί οἵ 41] 5ῃῆοια χὰ ἰούροὲ ἢ ἯΠῸ δ1΄Ὲ οὔς δῃηᾶ 4]]} 
γοίδιε5 οἵ [15 ροά.: ἘῸΥ τγβεὶ 1 σδηηοῖ ἤδῖὴθ [ἢ6 {{τὴ6 δ 
ΏΙΟΩ 1 πᾶνε ποῖ θῇ ἴῃ ἰογε ψ ἢ σοῖο οπθ.2. Απάᾶ (δ δι- 
τηϊ465. ἤθήθ ἢδ5, ἴο τὴῦ Κπον]εάᾶρε, οαριϊναϊοα τϑην. 8. ἰουσυ, 
γ᾽ 116 Ὧ15 ΟΥ̓ 501] ἢδ5 ρΌηδ οἷ ἴῃ Ἰοηρίηρ ἴοσ (ἢ8 ἴονε οἵ ποΐ 
8 ίδβνν Ὠι561{8 980 1ἴ 15 ψ τ ἢ ΟΥ ΟΡ 15 αἷθο ; [ηΠ6 Ῥεοϊονεα οὗ 
γεϑίογαάδυ 15 Ὀθοοίηθ {86 Ἰονεῦ οὗ ἰο-ἄαγ. ΑΥ, δῃᾷ Νιοδγαίαϑ, 
Δ 5. 1 δὴ ἰο]4, δάοτθϑ ἢ15 ψιΐε, δηα 15 ΟΥ̓ ΠεῚ δάοτβᾷ. Α5 ἴο 
Ἡδηηορθηθ5, ΜΏΙΟΙ οὗ τι5 ἡξθα5 ἴο θ6 ἰο] ὅ δι [μΠ6 508] οὗ 
[ῃ15 Τοη Ἰονεὺ 15 σοῃϑυτηθα ΜΠ Ῥαϑϑίοη ἴου ἃ [διγ 1464]----Ο4}} 
τ ὉΥ ψῆδὶ πδηθ γοῦ ν111]----ἰῇθ. βρίτις Ὀ]Θὶ οἵ Ποῦ ]θηθ55 δηᾶ 
Ὀεαυίγ. 5 ὅδε γοὰὰ οὶ ψῆδὶ ομαβίας βϑυευν ἀνγ76 115 Οἡ ἢ]5 
Ῥτον ; ΠΟῪ τη} Πίβ ρᾷΖε :8 ον τηοάθιδία ἢ5 ποσάβ ; 
ΠΟΥ͂ σϑηίβ 15 ᾿ηἰοηδίοῃ ; ΠΟῪ τϑαϊδηΐ Ὧ15. ΠΟ]6 σμδγϑοίου. 
Απμά 1 πα βδῃΐουβ ἰῃ8 {ΠἸΘΊβῃϊρ οἵ {88 τλοϑὺ ΠΟΙΥ ροάβ, δ6 
ΚΕΘΡ5 ἃ οΐδοβ 1ῃ ἢϊ5 τεραγᾷ [ὉΥ τι5 ῬΟΟΥ τηογίαϊβ. Βαΐ ΠΟΥ͂Ν 15 1 
[Παΐ γοι! δίοῃθ, Δηςβίθθηθϑ, γοῖι πγϑαηςῆτορο, ἰονα ποροαγν 

ΝΑ, 50. ΠΕΡ πὲ Ηδθδγνεξῃ ! (μ6 τερ]64), θὰ 1 ἄο ἴονε 
τηοϑὶ ἀθβρεγαίαὶν γουτβε!, Ο Βοοχαῖθϑ ! 

νΒείβαί βοοίδαίβϑ, 511] σδυυγιηρ οὐ (16 1650, ἢ ἃ. ΟΟΥ͂, 

1 Οὗ, ““ΨἘΟ 816 ϑϑοῦ δῃᾶ 41] οὔ 15 πιϑιηροῖβ οὗ 815 Ραμα." ΕῸϊ θιασῶται 
οἵ, Ατἱϑίοί. Φζλ, (ΝΛ. ν]]. 9. κ; Αγιδίορῃ. δζορς, 327. 

2. (ἔ, ΡΙαῖ. ϑδγηεῤ. 177 Ὁ: “Νο οὔβ ΜΙ] νοΐε αραϊηδί γοι, ΕΥυϑί πηϑοῆτι5, 
βαα Βοογϑίθϑ ; ΟἹ (ῃ8 ΟὨΪΥ 5} ]εοί [τὰ ἐρωτικὰ] οἵ ΜΏΪοῆ 1 ῥτγοΐεθϑ ἰο ἢδνε 
ΔΩ Κπον]βᾶρθ, 1 σου ἰν οδηηοί γαῖαθθ ἰο βρεαῖς, Ποῖ, 1 ργέβιᾳμπηθ, ἀρίῃοῃ 

Δηα Ῥαῦβθθηϊαβ ; δηα (ἢ6γ6 οδῇ 6 ἢο ἀοπδί οἵ Ατὶϑίορμαβηθβ, ννῇο ἰ5. (026 Ἄοοῃ- 

βίδηϊ βεγνϑηΐ οἵ ὈΙοηγϑιιβ δηα ΑΡῃτοαϊθ ; ΠΟΥ ΜΠ] ΔῊ οὔθ ἀἴβαρυξα οἵ ἴῃοβἊ 
1 566 διοπηᾷ π1ὲ᾿᾿ (Το νεῖ). 

8 ΟΥ, “85 δᾶ τηδηῦ κα ραβϑίοημδίβ δατηϊγου, δη4 Ῥδϑεῃ ἐπδιηουτγεα οὗ 
ΤΏΟΓΘ [Π8 οὔθ {γὰ6 ἴονα Βἰπλβο 11. ἡ ὅθα Ραὶ, σζαγζι., δὰ ἴῃ. 

4 ἘῸγ Ζοσὸ δῃὰ Ζουε-77γεΖουέ, ἔρως ἀπά ἀντέρως, 566 ΡΙαίὶ, Φῥαεά;. 5Ξ 5 Ὁ. 
Γῇ, Ατὶβίοί. ΦΖά. ᾿ς ἴχ. τ. 

ὅ Τῆς, ““ΨΒΪΟΏ οὗ ὰ5 αὶ Κηονϑ Ηἰ5. 50] 15 τθὶτἶηρ αὐγαῦ Μὰ ραβϑίοῃ, Ὁ 
Γῇ, ΤὭροοσ. χἶν. 26. 

6 Τῆι, ““Ῥεδαῖα! αμᾶ σϑηί]α τη: οοί.᾿ 866 ἀῇονα, ἷν. 49. 
7 Ταῦ,“ Πονν βουῖοιβ αὐὸ 815 Ὀτογνβ. 
8 ῬΤΏδ ρῇγαβθϑ βου ον ΓΟ Πα οπ6 οὗ ΞαΡΡΟ᾽ 5 ἔδιηουβ οὐδ : 

φαίνεταί μοι κῆνος ἴσος θέοισιν 
ἔμμεν ὥνηρ, ὅστις ἐναντίος τοι 
ἱζάνει, καὶ πλασίον ἁδὺ φων εύ- 

σὰς ὑπακούει 
καὶ γελώσας ἱμερόεν. 

Βευΐ τοῖα ψ πχδί βδίΊορ. Ἐθπορθηθθ 15 ἃ. δου οἵ δγ Ῥοζοίναίθ, “"ϑιοῃ ἃ 
σΟΟΥΓΕΘΥ 5ΡΈ ΚΘ (Ὡτο᾽ 186 Ἰἰπη05 δηά ἴῃ [6 νοῖοε,᾿ 

ΝΟΙ,. 1Π11---- ͵Τ Ζ 
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σοσπαι 5 ἢ. αἰτ,: τερ θα : 65; ΟἿΪ]ΥῪ ρίθαβα ἀο ποὲ οί πὶθ 
εὖ Ῥγδϑδεηῦ. [ὅδδνα οἰδεῖ [Πϊηρθ ἴο ἄο, γοῦ 866. 

Απβίμθηβα τορ δα: ον δβοϊαίεὶν ἔπι ἴο νοῦ ΟΥΏ 
Οδδύϑοίε, δῖομ ρβὸ - θεία 5 Τὸ 15 δἷναγβ οἰΐμει γοῦτγ 
[ΔΥΑΊΠΔΥ ΟΥ̓ΔῈ ΟΩ Ἶ 50 ΠῚ γοῦ, (ῃδὺ5 γοῦυγ ῥτείοχί, δηᾶ 50 
γοῦ σΔη ἢ ΟΥ̓ 56 ΜΠ ΤῺ6 ; ΟΥ γοὰ δ΄6 Ὀδηΐ ΠΡΟ Βομηθ]ηρ, 
ΟΥ̓ ΒΟΙΩΘΌΟΟΥ ΕἾ56. 

ΤΏδη ϑοογαίεϑ: ΒῸΣ Ἡδανθη᾿5 5ακθ, ἀοη Ἐ σα οηδάο 3 τη6, 
Απμβίμθηβ, [πδῦ5 411. ΑΔηΥ͂ οἴμοι βανδρειυ οὐ ὙΟῦ ρα 1 
δ βΒίϑθη, δηα 011 βίδηά, ἃ5 8 Ἰονεσ βϑῃοια, Ἐονανευ (8 
δΔἀἀς64), {π6 1685 Ἧὰα 58ὺ δοιΐ γουγ ἴον ἰδ Ὀαίζου, βίησθ 10 15 
ΟἸΘΑΙΥ δὴ δἰϊδοτηθηΐ ἢοΐ ἴο ἴὩΥ 508], ας ἴο ΤΥ ἰΟΥΟΙ͂Υ 
ῬΘΙ͂ΒΟΏ. 

Απά ἴζρῃ, ἰατηϊηρ ἴο (Δ|1185: Απηά {ῃαΐ γοι, ((811145, ἅο 
Ιογε Αὐζοίγοιβ, [15 ψῇοὶα οἷν Κηονθ δηᾶ 81 [6 σψοιά 
Ὀεβιθϑ, 11 δηλ ποῖ τηϊδίακϑη ; δηα τὴ6 γϑαθο ἰ5. ἰμαΐ γοὰ 
ᾶ16 Ὀοϊἢ 5018 οὗ ίδγμοιιβ ἰδίμευβ, δηα γουτγβεῖνεϑ {Ππδίτουθ. ἘῸΓ 
ΤΑΥ͂ ραῖΐ 1 ἢαγε δυεῖ δάπμηιγθα γοῦν παίατθ, θα πον ΠΠΟἢ τότε 
850, ΏΘη 1 566 ἰῃαΐ γοι δῖ86 1ῃ ἴονα ἢ οὔθ ὰῸὺ ἄοθϑ ηοΐ 
ΔηΓΟΩ 1 ἸΌΧΌΓΤΥ οὐ ἰδηρι 5 ἴῃ οἤδιηϊηδου, αὶ ΏΟ αἰδρίανγϑ 
ἴο 411 Πϊ5 βίγθεηρτῃ, ἢ15᾽ Βαγαϊποοά, δ15 σούυταρο, δηα βοῦσι εἰν οἱ 
5081. Τὸ δε εμδμῃηουτγεα οὗ 5 οἢ 488}1{165 δ5 [686 15 ἃ ρτοοῖ 
1[56]} οὗ 4 τε ἰονεῖα παίατζοα, 

Ὑνβείμεγ ᾿πάἀεεα ρῃτοάϊμςέ θῈ ομβα οὐ. ὑναίηῃ ὃ ἴὴ ρβϑιβοη- 
Αἰτῖγ, [6 ἤθανθηὶν δηα ἰδ 6 δαυῃϊγ, 1 σαηηοῦ {6]], ἔογ Ζθαιιβ, 8Ο 
8 ΟὨΘ “Δηα ἱπα ἰν 51016, Θδυθ ΤΆΘΩΥ {{Π|65.7 Βαΐ [15 Τίηρ 1 
Κηον, [δύ {π686 πγδῖη ἢδνε ϑθραζαίθ Α]1γ5, ΒΏΤΙη65, 86 58011- 
ἤοθ5,8 ἃ5 Ὀδῆϊ5. [Π6ῚΓ ἢδίαγο-5η6 τῃδὲ 15. δαυίηϊγυ, οἵ ἃ ΠΡΏΤΟΥ 
ΔΙ 8. ἰΆΧΕΥ βοιί ; 5ὴ6 ἰῃδΐ 15 ὨΘδνΘΉΪΥ, ΡΌΓΕΙ Δηα ΠΟΙΟῚ ἸῺ 

1 Α1. "ἼΚ6 ἃ ἴτὰθ οοσαεριὶ. ΟἿ, Ρίαι. Φάαεαργ. 228 Ὁ. 
Ξε ἤζερε. 111. χὶ. 14. 
Οὐ, ““ἰδαῦ δῃηᾶ βογδίοῃ τηρ.᾽" 
ΤΑτ. ““ΤΏΘΗΥ 8. ΤΟΓΕΙΡῺ νιϑίίοῦ ΠΙτούγίβα, " 
568 [8 Αἰίὶς ἰγρε οἵ ομαγϑοίθγ, δ5 ἄσανψῃ Ὀγ Ῥογίοϊεβ, μας, 11. “40. 

6. ἘῸΓγ Αρβτγοάϊιέ Οὐταηῖα πᾶ Ῥαηάδηλοβ 5βθα ΡΙαῖ, ϑγηεῤ. τ8ο. 
7 Τῖι, “δὶ 15 Ῥεϊϊθνεάᾶ τὸ 6 [86 βατηβ,""ὀ ὅ6ε (ίο, 2ὲ δ, ... {ϊ. τό. 

Οξ Αββοῃ. 2γορᾷ 5τὸ (οἵ Τ βοιηὶβ δηα (δἷ8), πολλῶν ὀνομάτων μορφὴ μία. 
8 δ,.». ἴο ΑΡὨτγοάϊιέ Ῥαηάδηιχος α ΜψὨϊϊα ροαΐ, μηκὰς λευκή, Ὀᾳΐ ἴἰο ΑΡἢτο- 

ἀπέ Ουὐγαηΐα ἃ Βοιέεσ, δηα θυσίαι νηφάλιαι, οξεχίηρθ ψιουΐ ψίηθ, 2.6. οὗ 

ΔΊΟΥ, τ, δρᾶ ἤοηθυ. ὥοθοΙ. ἴο ΒοΡρἢ. Οεδαά. (οἷ. τοο; Ἰυλοΐδῃ, ἰχν. αὶ, 
2267. γ. τ. 

. 

σι Δ Ὁ τὸ 
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ἴγρε. Αμᾶ γοῖ πΊΔΥ ΜῈ6]} σοπ͵δοΐατζα, 1 15 [86 φαυίῃϊν ροααβ685, 
16. σοοηοῃ Αρῆητσγοαϊίέ, χο βεηάβ ἰοσί τ[ῃ6 ὈοΘΠΥ ἴον : 
ΜὮ16 το ΠΕΙ (πα 15 παιηξα οἵ ἤδανγεη, Οὐϊϑηϊα, ῥγοσεεά 
ἴΠο56 ἴονεβ ψὩ]οἢ δε προὴ τῃ6 508], οἡ [ΠἸΕΠαΒΏΙΡ δηα οἢ 
ΠΟΌΪΘ ἀβεᾶθ. Τί 15 Ὀγ [15 Ἰἰαϊίθγ, (411165, [δΐ γοῖι δῖα Π6]4 1ῇ 
Ῥοηάᾶβ, 1 ὖᾧᾷξ1 τηϊϑίαϊςα οί, ΤΠονα αϊνιηθ. ΤῊΪ5 1 [Πΐοσ ἃ5 ΜῈ]]} 
το [ῃ6 [81 δῃᾶ ὩΟΌΪῈ ομδγϑοίεσ οἵ γοῦγ {6 η6, 845 ἴγοσζὴ [ἢς 
ἴαοῖ τῃαΐ γοῖ ἰηνια Ὧ15 ἰδ μευ ἴο βϑῆδια γοῦγ [16 δηα 1τηΐοτ- 
οοιγ86.2. 51ηο6 πο ρϑδτί οἵ {ῃ656 15. Ὠιἀάδῃ ἤοτὴ [ῃ6 ἰδίου ὈΥ 
[ῃ6 [Δ1Ὁ δῃηα ΠΟΌΪς Ἰονευ. 

Ἡεπηορθηθβ ὕτόῖο ἢ: ΒΥ Ἠέχα, Βοοδίαβ, 1 τοῦ Δα ΤΕ 
γοΟ ἴοΥ τῇϑην ἰμίηρθ, 8Δηα ΠΟΥ͂ ἴο 566 ΠΟΥ 1ἢ [ῖἢ6 δοῖ οἵ 
στδυγιηρ ΟΔ]Π|ὰ5 γοὰ δῖ6 (τὶ ηὴρ Ὠἰπὶ τὴ ΘΟ δηα {ππ6 
ἜΧοο ]θηος.ὅ 

ὙΝΉΥ, γε5 (με 5814), 1ζ Οὔ]Ὺ (Πδὺ ΠΪ5. σὰ οἵ Βαρρίῃμβϑϑ τηΔῪ 
ΟΥ̓ΘΕΙΗον, 1 ΙΒ ἴο τοϑιΠὉ ἴο δηλ ΠΟΥ͂ αι τῇς ἴονε οἵ 50] 15 
Ὀριίοσ ἤδη [6 ἴογε οἵ Ὀοανγ. 

νοῦς ΕΘ ἀϑῃϊρ,: 85. γα {1]] γψ6}}] Κῆον, [ῇεθ 15. ΠῸ 
ΒΟΟΙΘΙΥ οὗ δὴν νου. Αμπαᾶ [ἢ15 [ΠΘΠ5ῃ1ρΡ, ψῃαΐ 15 Ὁ Οἡ 
[8)6 ρατΐ οἵ ἴῃοϑα οβα δατηϊταίίοη ὃ 15 Ὀεβίονψβα προρ (δ8 
ἸΠΏΘΙ αἰϊδροβίίοη, ἰἃ 15. ΜῈῸΠ πδιηθα ἃ β'ψεεῖ δηά νοϊπηΐατν 
σοΙηρυΪϑίοη. Βαΐ διηοηρ ἴοβα ΏοβΕα ἀεβίτε ὅ 15 ἴοσ [86 Ὀοάγ, 
[Πογ6 δῖα ποί ἃ [6 ἡ ΠΟ ὈΪΔη16, Δ ἢδίθ, [Π6 ψαὺβ οἵ {ῃε}γ 
Ῥεϊονεα οὔθθ. ΑἈπά Ἔδνϑῇ ὙΠΏΕΓΘ δὐϊδομτηθηῖ  οηρθ ἴο Ὀοίῃ,5 
Θγβῇ 50 {πε Ὀ]οοιῃ οὗ Ὀϑδαῖν αἰζεσ 411] ἄοεθ αυϊοῖκὶν τεϑοῦ [115 
ῬΠτηΘ; τῆς ἤονευ ψιεῖβ, δηα ψῇθη ἰμδΐ [8115, τῆς. δῇξο- 
οὴ ΜΏΪΙΟ Μὰ Ὀαθθα προῇ ἢ τασδῦ δἷδοὸ ΜΠΏΘΙ ὉΠΡ δηα 
Ρουθῃ. Βιυΐ {6 50], ἢ ΘΥΕΙΥ δίερ 5:86 τῇδκεβ ἰῇ ἢΕΥ 
ΟὨΝ ΑΙ οουχθα ἰονατάβ ἄθοροσ ψ]βάοχη, ΡΟ 5. ΕΥ̓ΕΙ ΜΟΥΓΏΙΘΥ 
οἵ Ἰονϑβ. 

ΑΥ, δῃά ἴῃ ἴῃ6 βῃ]ουηθηΐ οὗ βχίθυηδὶ Ὀθϑα ἃ βοτΐ οὗ 

1 Τῆς, “᾿γ Ἐχόβ." 
2. Οἢ, Ρῖαϊ. “χγοί. 3τ8 ἃ; Αὐδίορῃ. 2 λεηοῤῆ. δι, “"ἸΒΔΤΏΘα ΘΟὨΝΘΥΒΑΖΙΟΏΪ. ̓̓  
8. Τῆς, ““ἰρδομίηρ Ὠἷπη δὶ βογί οἱ τῆϑῃ ἢ ουρῃΐ τὸ Ῥ6.᾿᾿ ΤΏΪϊ5, 85 78 

Κπονν, ἴα [ῃ6 υϑυὺ πεατΐὶ δηα δββθποβ οὗ 186 ϑοογαίϊς (ΞΞ Ξ. 2) τηείμβοά. ὅ6εῈ 
2ερι. 1. 1. 3 (αθογνβ, Ρ. 6). 

4 Τῆι, ““ἼἸμαὶ ψιίβουϊ ἴονα ἢοὸ ἰπίθγοοισθθ 15 ΜΟΥ τεραγαϊπηρ, 6 8} 
Κηον.᾽" 

5.7. 8.---ὡγαμένων, ἐπιθυμούντων, στέρξωσι. Ἡτα, ἃ5 οἴθῃ, [868 δίδου 
566 Π15 ἴο παν βἰυαϊθα [ῃ6 ὀρθοέπεια οἵ Ῥτοάϊου5. 566 726γι. 11. 1, 24. (αῬονβ, 
Ῥ. 46, ἢ. 8)» θ. 2,62. ““Ῥοᾶν δηᾶ ομαγαοίοσ. "Ὁ 
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ΘΌΓΙΕΙΣ 15 δηροηάεγεα, Τα5ὲ δ5 16 δδίειβ δρρείτ ρ8115 
[Ὠγουρ τερὶεοῃ τ ἢ τοραγά ἴο πηδϑίβ,} 50. Μ}11 [Π6 δ6]]ηρβ οὗ 
δι Ἰογεῦ ἰοναγβ ἢ15 1401. Βαΐ [ῃ6 501}᾽5 αἰἰδοῃηηθηΐ, οὐηρ ἴο 
115 Ῥασν, Κηονβ ὯῸ ϑϑίθίγ. 2 Ὑεὶ ποῖ {μογείοσε, 85. ἃ τῆδῇ 

ΤΑΙΡΗ ΟΠ ἄξαμι, 85 1 1655 οὗ ἰῆ6. ομδτιδοίεσ οἵ Ἰονε η655.9 
Βυΐ θοῦ ΟἸθαυΥ Ὠθγθίη 15 ΟὟἿΤ ῥγᾶυοῦ {π|8]164, ἴῃ ψ ὨΙΟἢ τα Ὀδρ 
ἴῃς ροάάεβδϑ ἴο ρυδηΐ τι5 ογβ δηα ἀθαάβ ἐμαὶ Ὀφαῦ [ἢ 6 ᾿ΤΡΥΘ55 
οἵ δου οὐη ἰτπῈ Ἰονε 685. 

Ταῦ ἃ 50] ψῇοβα ὈΪοο [5 νἱβίθ]ε ΑἰἸκα6 ἴῃ ὈοϑαΐΥ οἵ 
Εχίθγηδὶ ἴογμ, εα δηᾶ πηξεί[οτεά, ἀπά δὴ ἸΠΠΟῚ αἰἸΒροβιοη, 

ὈΑΒΉΪα], ρσΘηθτοι5 ; ἃ βριττὅ δ οὔσε ἱπηρουῖ] δηᾶ δῆδθίε, 
Ῥοὴ ἴο τὰϊα διηοηρ 115 [6]]ονγ8----ἰμαὺ σας ἃ Ὀεΐηρ Μη], οἵὗἁ 
ΟΟἾ56, Δαγγ6 δηα [ὉΠΟΪΥ οἸπρ ἴο 85 Ῥαϊονεά, 15. ἃ {6815 
ὙΏΙΟ. πεαᾶβ ἢῸ0 ἔασΠοΥ δγρατηθηΐ ΟἹ ΤΩΥ̓ ρα. ἈἘδίδεγ 1 Μ1]}" 
ΕΘΒΔΥ ἴο ἰξδοῇ γοιῖ, ΠΟΥ͂ 1 15 ἡδίπταὶ [μδὶ [ἢ15 58ηι6 {γρ6 οἵ 
Ιονοῦ 5ῃου]ά ἴῃ ταστη Ὀ6 Ἰογεα ΟΥ̓ 5 5015 140].ἴ 

Ηὸον, ἴῃ [ῃ6 ἢιδί ῥίδασθ, 15. 1 Ῥοβϑίθ]α ἔοσ Ὠΐμπὰ ἴο δαίβ ἃ 
ἼοΟνΕ ψο, ἢ6 Κηοῦδ, τεραγάβ ἔτη δ5. Ὀοΐῃ εις] δηά 

ροοᾶΡϑ δηᾶ, ἴῃ {86 ποχὶ ρίδοθ, οὔβ ψῆο, ἰΐ 15 Οἶθδ, 15. [Ὁ 
ΙΏΟΙΘ «Θηχίοιυ5. ἴο ῥγοιηοία {πΠ6 ἴδιτ εϑίδία οἵ δίπιλ 6 Ἰονθϑϑ9 
ἴδῃ ἴο ἱπάπὶρα ἢ15 5616 5} Ἰογβὺὴὺ δηᾶ δῆογβ 811, θη ἢς 
Ὧδ5 ἴδ ἢ δρᾶ ἰτασὺ ἰμαΐ ΠΟΙΟῚ ἀθυθ)ὶοιοη,. 0. ΠΟΥ ἰοθ5. οἵ 

1 ΟΕ Μόν. 111. χί. 13 (αῆονβ, Ρ. 1:1). 
2 ΤΑῖϊ. ““15 τῆογα ἰηϑαιίδίθ, ἡ ΟἿ, ΟΒαγῖθς ΔΜ ϑίθγ 5 Βυτλῃ : 

Ο Τιονε Ὀινίης, ον σγεεῖ Του δτὲ ] 
ΈΆΏφη 584}11 Ηπά τὴν ψ]]ηρ βοασχέ 

ΑΙἹΙ τακεὴ ἃρ ὃν Τῆεο ἢ 

5. Τιι. “415 5886, [η6 σοι, τόσα βαραζαίβ ἴτοτη Αρῆσγοαϊιέ." 
4 ΟΥὙ, ““βἰδιηρεᾶ νι ἰῃ6 παρα οἵ Αρῃγοάιϊιό." Ζειηα οὗ, [ποῦ 1. 24, 

αὐἀάγοοϑιηρ ΨΘηπ5, “16 βοοίϑηι βίπαθο βου η 415 νουϑρθα5. 6556,. “1 ψου]ά 
Ὦδνα 1866 ἴθ Υ ἃ Βδὶρηχαῖθ 1ἢ ψ ]ΏΡ [)6 γεῦθαθ, . .᾽; δηᾶ ῬεΙοΟ, 28, “480 
ΤΩ8ΡῚ5 δϑίθγῃατη ἦδ ἀ]Ἰοι5, ἄνα, ἰθρόγθη,᾽ ““Ν ογαίογα 811 [88 τοσβ, Ο ἰδάγ, 
Ι6η6 ΤῊΥ ἰᾶγ5 δῇ δνϑυ-νίηρ οθάστη '᾿ (Η. Α, 1. Μυητο).. 

5. Ὁ ΡιΙαί. Ῥάαεαγ. 252 Ἑ. 
6 ΤῊ ερίπεὶ φιλόφρων οοουΐα ΖΖέηι. 111, 1, 6, οὗ ἃ Ἰπρῤδβῆς 6. 111. ν. 3 

(Δοοογάϊηρ ἰο {88 να]ρ, τεβ] 6), οὗ 86 ΑἸ ΒΘηἰδη5 (αΌονε, Ρρ. 81, 91). 
7 Οἵ, ““186 ῬοΥ ψβοῖὰ 6 ΟΠ ουσ 65. 
8 Ογ, ““ρεγίδοιϊἊοῃ." 
5 Τὰαιϊ. “186 Ῥογ.ὄ" 
τ Ἀεδαϊηρ ἣν παρά τι ποιήσῃ. 442. ““οοτηθ ψῆαϊί σοτηθ τΔΥ,᾿᾽ 111. ““ὯῸ 

αἰτογαίίοῃ ᾿᾿; οὐ᾽ 1 τεϑδαϊηρ παρηβήσῃ ἰτατιϑὶ. “ΔΙ ΠουΡ ἢΐἰθ ΜδΥῪ οἵ γουία 
βΒῃοιμά ρ855, δι} 5: ΟΠ 655 Βῃοσα τλϑὺ Ϊ5 [βαίασεβ, [6 τἰ6 οἵ ἔἸομάϑῃὶρ ψ|Π 
ποΐ Ὀ6 ψεακθηβαᾶ. 

ες 
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ῬδδΙΥ ΤὨΓΟΠΡ 5] οἴκηθδθ, ΠΟΥ Δυρ Ε56, 11 ΑἸ] ]55 ΓΠΕΙΓ 
Δ ΘΟ οη. 

Τί, τ[ῃξη, [πον οὐ ἃ ταί] ἀενοίοη,. ον οδη ἰ αὶ Ὁ6, 
[Π6Υ Μ0Ἱ1]1 ἰακα ἀδιρῃῦ 1ἢ ραζίηρ δδοῦ ἰπΐο [ῃ6 οἰμευ 5. ΕΥ685, 
ὨοΙα Κιμάϊν σοηγείβα, (ταδὶ δηᾷ 6 {ταβιεα, να ἰογοιμουρῃς 
ἴου βοὴ οἴποι, 1 ϑθισοαξϑϑ τα] ῖοα ἰορείῃου, [ἢ μλ]ϑίοτίππθ βἤδγα 
[Π6ΙΓ {τοῦ 165; δηα 50 Ἰοὴρ ἂἃ5 ἢδα! δηάσγθθ Τηδῖτ6 ΤΩΘΙΤῪ 
ΟΠδοι, ὅδ ἴῃ ἄδΥ οαξ; ΟΥ̓ 1 ΘἸΠΕΥ οὗ {πθπὶ 5μου]ἃ [811] οἡ 
ΘΙ ΚΘ 55, 6 Μ|1 {Π6ῖ Ιηἰδυσοῦσθα 6. γεὶ τόσα οοηδίδῃζ ; 
δΔιηα 1{{Π6 Ὺ σαΙεα ἴου οὔβ δηοίῃεσ δος ο ἔδοθ, τη ποῦ τόσα Μ1] 
ἴδ ν σαγα ΏΘη ρατίεα.2 Ατα ῃοΐ 811] [π656 {π6 ουδνατά τος ῃϑβ 
οἵ ἰγπ6 Ἰονε]ϊηθθ5 5 [Ι͂Ὼ [ὴ6 ΘΧοΈοῖθα οἱ ϑποἢ σεεὶ οἰῆοδϑ, δἱ 
ΔΩΥ͂ Ταῖθ, ΤΠΘΥ 500. [Π6]Γ Ῥαϑϑίοῃ [ῸΓ ΠΟΙ͂Υ {65 }10᾽5 ϑἰδίς, 
ΔῊ Ῥύονε 115. Ὀ1155, ΠΟΘΙ ΠΟΌΒΙΥ ῥϑοίηρ [{{π᾿5. ρϑίῃ ἔτοσα γοιίῃ 
ἴο ΕἸά, 

Βευΐ [6 Ἰονεῦ ψῆο ἀερεηᾶς προη {ππῸ Ῥοάν,: ψἢδὲ οὗ Βίτη ἢ 
ΕἸγο, ΜὮΥ δου Ἰονε-οττογε θ6 ρίνθεη ἰὸ 9500} ἃ ἰονεῦὴ 
Ὀδοδι56, ἰογϑοοίῃ, 6 Ῥεϑίονγα ΠΡΟ Πίπη561{ δὶς ἢ ἄδϑιτθϑ, 
Δα ὌΡΟῺ ἢ15 ΤΙ ΠΙΟΩ ἰὨ]ηρθ Οἱ αἸΤῸ γορΎόϑοῦ ἢ ΟΥ {πᾶΐ ψιμδί 
Ὧξς Βαβϑίβθῃβ ἴο δχϑοῖ, 1 }8|Π0Π)0ὺ} ταιιδὲ βϑαραίαία ἐμαὶ οἴμπου ΠΌΙΣ 
ἢϊ5 ἡδαγαϑί {ΠἸΘηαϑ ἢ 

1Γ τὸ Ὀς ρΙεδαβα {μα ᾿Ῥευθιβϑιο 15. ἢ15. ᾿ηϑίγαμπηθηΐ, ἢοῦ 
ψΙΟΪΘΏςΘ ; 15 (πὶ ἢοΐ τϑᾶβθοῇ ὙαΊΠΕΥ Ὁ ἃ ἀδαερευ ἰοδίδιηρὴ 
5100 6. ἣ6 ηΟ ι.565 νἱοΐθῃος ὅ δὲ ΔΗΥ γαῖα ἄβοίαγθα ΠΙΠΊ56]Γ Ἰῃ 
ὮΙ5 τπ|6 ΟΟΙΟΌΣΒ ἃ5. ἃ. γι] ]δ1η, ΜΏ16 τὴς τοι Ρίου οουταρίβ [ῃ6 
5011 οἵ Ὠϊτ ὯΟ γ16]45 ἴο 15 ρεΕΙβ Δ ΒΙ ΟΏ5. 

ΑΥ, δηα ἢον 5ῃουϊα 6 ψῆο ἐγαῆῆος ὙΠ ἢἰ5 Ὀεδα Ἰονα 
[ῃ6 Ῥυτοθαϑου, 8ΠΥ τοῦτα ἤδη ἢ6 πὴ ο Κεδθρθ ἃ 5.811 ἴῃ [6 
τηδηκοί-Ό]Δο6 δηά νεηᾶβ το [ῃ6 Βιρῃθϑοὶ ὈΙΔάογ ἢ Τίονα ϑρτηρϑ 
ηοΐ ΠΡ, 1 ον, Ὀδοαῦθα [ῃ6 Οὔβ 15 Ϊἢ 15. ὈΠΠΊ6, δηα [ῃ6 

οἰμοῖῖς Ὀ]Ϊοο 15 ΜΠ οΙΘά, Ὀθοδῖιθα ἔδι1 15 τηδίθα σι ἢ ψῆδί 15 
ποῦ αἰτ, δηα Ποῖ 1105 δῖα ργεϑϑεα ἴο οοἱά. Βεύνεθῃ τδη δηά 

1 ἘῸΣ Ῥεδαΐ οἵ 5ίσία (ἴὰ τῃ68 οὐἹρῖπα]) Ζθαπε οἵ. 12671. 11. νἱ. 28 [0]]. ; 
111, χὶ, τὸ (ῬΌ. 67, 12ο, δονϑε). 

2. ὁ ΑἸ εὶς δρβεηΐ ἔγοτῃ οὔβ δῃοίῃοΥ ἴῃ (ῃ6 Ῥοάγ, [Π6Ὺ 816 τῆοτα ὑγεβϑεηΐ 1ῃ 
1ὴ6 5οι]. (Οἵ, ΝΡ. ἍὯρ. ἵν. 83, “ΠΠἸυτὰ ἀρβθηβ. δρβοηΐθπι δααϊίααα 
νΙἀΔοείααο. 

8. Οἵτ, “Ῥδαῦ [6 βίϑιῃρ οἵ Αρῃγοάιϊμ.᾿ 5666 δῇουβ, 8 τδ. 
4 ΟΥ, “15 ΨΏΟΙΥ ἰακεη ἀρ 8. (ΟΕ, ῬΙαὶ. δατυς, 83τ 6. 
5. Οἢ “ἤἼεγο, 11. 4. (Ῥϑῖον, Ρ. 366, ἢ. 6); ὥνγοῤ. 111, 1, 30. 
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ψοιηδῃ ἰἰ 15 αἰδοῖ, ΤΏεΙα {Π6 τα δ ΔῺΥ ταῖα 5ῃδιεϑ ὙΠ 
ΘΓ Βυβδηᾷ 1 {ΠΕ Ππρ[14] Ἰογϑ; Ὀὰϊ οτθ σοηνούβεὶυ, [Π6 
ΟἿΘ 15 5008. δῃηα ψΊ ὉΠΙΤΡΔϑϑΙ ΟΠΘαα] αὐ ταραχάς Ὠ15 [Ὁ Πον, 
ὙὙΠ0 15 ἀγπηκθη ψ ἢ [ῃ6 ψῖηθ οὗ ραϑϑίοη.ἕ 

ὙΝΒΘγείοσα 1 15 Ὸ ΤΏΔΕ] 1[. ὈΕΠο] ἀϊηρ, ΠΈΓῸ 5ΡΥηρ8. ῸΠΡ 1ἢ 
Ἦϊ5. Ὀτγεαβδὲ τὰς Ὀιογαϑὺ σοῃίδιηρί δηα ΘΟΟΥ ΟΥ̓ 500 ἢ ἃ ΙΟΥΘΥ. 
ΘΘΔΙΟ, δηα γοῖ 584}1] ἢηά ἰμαΐ ῃοϊῃίηρ Ὠδύβῆ ψὰ5 δυεὰ γεί 
ΘηροηεοΥθα ΟΥ̓ αἰϊδομιηθηΐ Ὀαβθθα οἱ τηοτϑ] Π118}1{165-: ΜΠ. 
5ΏΔΠΛΘ6]655 ἸΓΘΥΟΟΌ͵Γ56, {πὴ6 οἷἦ οὗ Τ1Πη64, δᾶ5 ὈΘΘῺ [ἢ6 5οιτοα 
οἵ σοπηί]θϑ5 Ὠδίθα] δηα ἀπ] ονεα 46645.32 

1 ἢδνα ποχί ἴο 5Π0} 7 ἰῃαΐ [ῃ6 βοοϊεῖν οἵ ἢϊτὰ ψοϑα Ἰονα 15 
οἵ τῆς. Ὀοᾶγ, ποῖ [ῃ6 βου], 15 ἴῃ {561 ΠΠΡΘτα]. ὍΤΒῈ {τὰ6 
Θαἀποδίοσ ὯΟ {γαῖη5 δποίῃου ἴῃ {ῃ6 ραίῃ οἵ νἱτίπθ, ψχῇο ψ1]}} 
θοῦ 15 Ἔχοθ]θησθ,  μϑθευ οὗὁἨ βρεθοῦ οὐ σοπάποιί,5 τηδὺ ψ61] 
Ὅ6 Βοπουτθά, Ἔνθ 85 Ὁ μείτοη δῃηᾷ Ῥῃοεηῖχ ὁ οῦα Βοποιτοά 
ὈΥ ΔΟΏΠ165. Βαυΐ ψῇδὶ οδῃ ἢδ δχρθϑοί, Χο ϑἰγείο με [ΟΠ δ 

᾿ΘΑΡΘΓ ὨΔΗΩ͂ ἴο οἸαίοῃ [μ6 Ὀοάγ, 58γε ἴο Ὀε ἰτθαϊθαά ὅ δ ἃ Ὀθρραγϑ 
δῖ 15 Ὦ15 σμδγδοίθυ ; [ῸΥ ΘΥΕΥ ΟΥἹΠΡΊΩΡ 8η6 ΡΘ.ΠΟΠΙηρ ἃ ς155, 
ΟΥ ΒΟΙ16 ΟΕΓ 50 οαταβ85, [15 ΘΟΥΓΥ͂ 5ΌΠ10Ὑ ἄορδ 15. ν]ΟΓΠ15. 

Τῇ τὴγ ἰδηρτιαρα Ὧδ5 ἃ ἰοποῇ οὗ ὰτθυ]δηοε,, ἀο ποῖ τηδῖνεὶ : 
ΑΙ. [8 126 οχα]θ τὴ8 ; ῬΥΓΥ παΐὺ ἰονα ἡ ΒΙΟἢ ονοῖ αν 6115 
ΜΙΓΏΙΩ ΓΩΥ̓ ἤρατί οἵ ᾿μξαγίβ ΠΟΥ͂ ὈΓΙΟΪκ5 τὴ6 Τουναιά ἴο π56. στϑαΐ 
Ῥοϊάπθθα οὗ βρβθοῦ ὃ δρϑαίηβί ἢἰβ. Ὀᾶθε δηΐϊαροηῖϊδί. ὙΝΉΥ, γε5 

1 Τῆι. ““ὍΥ Αρῃτοάϊιό, Οὗ Ρίαίι. φάαφάγ. 540, “"Βαΐ [6 ἴον .". 
ΒΩ ἢ 15 ἀγαηῖς ᾿ (Τονγεῖ) ; ϑγζώε. 214 Ὁ. 

2 Ζεαπε οὗ, ΑΕ. Χῇ (4. νἱϊ. ο, γε Δτοβοῖίδαβ Κίηρ οἵ Μϑοβάοῃ, οοῃμοθγηΐῃρ 
ψΒοΙΩ Ατ]ϑίοίβ, 2οἿ. ν. το. 1311 Β: ““ΜϑηΥ͂ Θοηϑρίγϑοῖθα ἤᾶνα οτἱρὶ παῖβα ἴῃ 
5ῃδηιθῖα! αἰζαηιρίβ πηδᾶβ ΕΥ̓͂ ΘΟ ΓΕΙΡΊ 5 Οἡ [26 Ῥϑύβοῃβ οὗ {πε ὶγ βαρ] οί. ϑθοῇ 
γγ8.5 [88 δἰΐδοϊκ οἵ Ογαΐαδθιαβ προ Ατοθδίδιβ,᾽᾿ εἴο. (7οννεί). 

5. ῬΏΟΘΩΪΧ δἀάγαβθαβ ΑΟΏ1]1165, 711. ἴχ. 4453: 

μύθων τε ῥητῆρ᾽ ἔμεναι, πρηκτῆρά τε ἔργων " 

ἜΠΒεγαίογα βεηξ μα (Ῥε]65) τηθ ἴο Π66 ἴο ἐββοῖὶ {πες 411 τπΐηρς, 
Τὸ Ρ6 Βοίἢ ἃ βρβακεῦ οὗ ψογάβ απά αὶ ἄοοῦ οὗ ἀβεάς (ΥἾ. 1,66). 

566 Βικθίοῃ (Τγβηβ. νοἱ. 1, Ὁ. Χχο.). 
4 586 71 χί, 8231; Αι ζέ7,ρ᾽, ΟὮ. 1,, 85 ἴο Ὁββίγοῃ 8η4 ἢΪϊβ βοθοϊδυβ, [Ὠ6 ἰδϑὶ 

οὗ ψὭοτῃ 15. ΔΟἢ]]1165. 
ὅ ἂν περιέποιτος “Ἐξ ΜΠ] 6 βουγν!ν ἰτθαϊθα. "ἡ ΟἿ, 761. 111. 1. το. 
6 ΟΥ 2ζορε. 1. ἴι. 29 (αΌονε, Ρ. 12). 
7 ΟΥ, ““ψεαπίοηηθββ᾽" ; δη8 ἴῸΓ [26 δροΐορυ 5866 Ῥίαι. Θλαφαᾶγ. 2538: “1 

ΘΡΡΘΑΙ ἴο Ὀ6 ἴῃ ἃ αϊνίῃβ ΓΙΓΥ, ΤΟΥ ΔΙΤεϑαν 1 δῖ ρειτηρ ἰηΐο αἰ Ὠγγαχη ΐοβ ̓  
(Τονγεί). 

8 ΤΑ ϊ, ““ἴο ΞΡΘδΙς ὀρϑηϊν δραϊηϑδὲ (μαΐ οἴμοι βογί οἵ ἴον ψὩϊοὶ ἰ5 115 τἶνδὶ, 
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1η666(4,, τὶ 5665 ἴο 16 [δύ 6 ψΟ ἤχϑϑ ἢϊβ τη οὐ ουγατγά 

ὈαδαΐΥ 15 Πκὸ ἃ τηϑὴ ὯΟ 85 [δθὴ ἃ δυπι ΟἹ ἃ 5μοσί 6856. 
ἨΦδ6 5ῃον"ϑ ΠΟ ΔηΧΙοἰΥ ἴο ΠΏΡτον [5 να]αθ ; ἢΪ5 5016 ου]θοὶ θϑίηρ 
ἴο ἰαΚε οἱ 1 [᾽ς Ἰατροϑί οσσορβ 6 οδϑῇ ἤίτηβο. Βα ἢ6 Ποβ6 
Ἠρατί 15 δεῖ οῇ Ἰογαὶ ἔἸ6 Πἀ5 10 γοϑοι Ὁ165 τα Υ ἃ τηδῃ ΜὙἼΟ Π85 
8 ἰατταϑίεδα οἵ ἢ15 οσῇ. Αἱ δὴν ταῖβ, ἢ6 βοοιτθ [ῃ6 ψιαθ σου] 
ἴο πα ψῇμδῖ τηδὺ δῆδαπος [Π6 γαὶπα οὗ 15 50} 5 ἀδ ρ ιἿ 

Αρδίη, ἰδὲ τ σοηϑιαογ τῆς δἤδοϊς προ [16 οὈ]εοῖ οὗ δἰἰδοῆ- 
τηθηῖ, [εἰ πη Ὀαπΐ ἰκζῆον 15. ὈδδαΐΥ 15 ἃ Ὀοπά 5υβοϊθδηΐ ἴο 
ΘΩΓΏγΑ]} δ15 Ἰονοῖ,, δηᾶ δὶ ομ θυ 1 6 6 οδύο]θθς. οὗ 8]]} 
Εἶξε δῃά ρίαν (6 ψαῃίοη. [εἰ τὴ αἰβοονει, οἱ [Π6 σΟΠίΓΑΓΥ, 
{πα τ΄ πε ψουϊά τείϑιη [15 ἄξαυ δἤξοϊϊοῃ ἢ πγϑδί Βιτηβο] 
Ὀ6 ὑπ] ροοά δηα δα), δηα 1 15. ΟἾΪῪ πδίθσαὶ 6 58ου]4 
Ῥεδοομηθ τοῦς βἰπάϊοιβ οὐ νιτῖσθ. Βαϊ τῆς ρτϑαίθοὶ. Ὁ] ϑϑίηρ 
ΜΏΙΟΙ ἀδοοεηᾶς οα οὔ Ὀεϑεῖ ΜΠ Εαροὺ Ἰοηρίηρ ἴο σοηνοσί 
[ῃς 140] οἵ 15 5ο] ᾿ῃἴο ἃ ροοα τῇϑη πα {τπ6ὲ ΠΙΘΠα 15 (15: 
ΠΘΟΘΘΘΙΓΥ 15 ἰδῖἃ Ἰροη ὨΙΠΊ56]Γ ἴο ῥτϑοίϊδα γισίπα ; σίποα ΠΟῪ 
ΟΔἢ Ὧξ ΠΟΡΘ ἴο τηδίζα ἢ15 σοϊήσααξ σοοά, 1{ ἢξ6 Ὠϊ561 νγοΥΪκ5 
ΜΠΟΚΟάηθθ5Ρ [5 1 σοποθίνδῦ]α [παῖ [86 Ὄχϑῖῆρὶθ ἣς ὨΙμηβο 
Ρτδϑθηΐβ οὗ νγῆδί 15. 5Π8161655 δηᾶ ἱποοηθηδηί," Μ01]1 δεῖνα ἴο 
Δ Κα τῆς Ὀρ]ονεα οἠς ἰδιηρογαῖθ δΔηα τηοάδϑυρ 

1 Βᾶνε ἃ Ἰοηρίηρ, (811Π15, ὈΥ τγίμϊς ἀυριτηθηΐ ἢ ἴο 5Π00 
γοι ἰπαὶ ποῖ τηδβῃ οηΐν, Ὀὰΐ ροάβ δηα ἤδτγοθϑβ, δεῖ ρυθδίευ βἴοτσε 
ὈΥ ΠΙΘΠα5Π1Ρ οἵ [86 50] δὴ ὈΟΟΠΥ εδη]ογτηθηί. Τῇ ἴθοθα 
(αἷγ σου θη ὅ Ποῖ ΖΕι15, Εμδι]ουΓοα οὐ {ποῖγ οαὐναγα ὈΘΔΈΪΥ, - 
ψεααθα, Ὦς φρουητ{64 πιοτία] ἴο τευηδίῃ ; Ὀπὶ τΠοθῈ. ἤΘγοαβ 
γΏΟ56 5015 ἢ6 Πι6]α 1ῃ δαπμπηγαίοη, [Π6586 ἢ6 Ταϑθα ἰοὺ 1ΠΠΊΟΥ- 
ἴα] γ. Οἵ οι δῖα Ἡ ύδοίθβ δηα τῆς ΠΙοβου 1, ἀηα [ΏΕΈγ6 δτα 
ΟἸΠΘΙΒ αἶδο παιηθα. δ. Αϑ 1 τηδιηΐϑίῃ, 1 γγὰ5 ποὺ [ου ἢ15 Ὀοάγ"5 
56Κα, αὶ ἴου ἢ15. 5015, [μαΐ (ἀδηγιηεάθε  τγα8 τδηϑ]αιεαᾶ ἴο 

1 ΟΕ, ΜΙοβδεῖεὶ, 1 τἰηἷς, δ ἴἰο ἰὴ6 ΕΥΘΠΟ ρϑαβδης-[ἈΓΠΊΘῚ ΤΟΡ γα] ηρ᾽ Π15 
ῬΙΌΡΕΟΙΙΥ 85 “88. [ϑυαταβ. 

2 Οὐ, “181 Ὁν Ἰαῦρθβϑ οὗ Ῥθϑαΐν ἢ6 σδῇ δηίΓ81] ἢἰθ Ἰονοσ, " 
8. 566 ΡΙαΐῖ, δγηε. 182 Α, 192 Α. - 
4 ΟΥ, “1 Βδνβ 8 ἀδδῖγσε ἰο τοσῆβϑῃσα 8 {{{116,᾿ “ΠΟΥ νοῦ Ῥθηθῆΐ ἴο δχρίϑίῃ 

Ὀγ Ἰερεηᾶδγνυ Ἰογα. (ΙΓ Ἰβοοῦ, τ2οὸ Ο;; Ρίαϊ, οῤ. 302 8. 
ὅς, σ. Τι6άδ, Τ)αηδ, Εατορβ, ΑἸοτηθηδ, ΕἸβοίγα, 1 δοηδ, 1 .ἀοάδατία (ΖΕειπΕ). 
6 566 Ζ7ρηι γι, '.; ΑἾοΙ, ΨΊ. τ]. 6 (Τταηϑ. νοὶ. 11. ῥ. 1.53). 
7 8366. ΡΙαί. ῥαφαγ. δος Ο; Οἷς. Ζκδε. 1. δό, ““πες Ἡοιηθσαπὶ δααῖο 
. αἰνίθα. τλδίθη δα πο5, ἃ Ρτοίθδί αραΐϊηδ δῃιγοροιμογρῃϊθα ἴῃ 

ΤΟΙ ρΡΊΟΗ, 
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ΟἸγριι8, 85 {86 5ἰουῦ ρο65, Ὁ Ζξειβ8. Απά ἴο {Π15 ἢΪ15 ὙΕΙ͂ 
ὨΔΙΊΘ ὈΕΔΥΒ ΜΊΓΏ655, [ΟΥ̓ 15 10 ηοΐ τ θ τη ἩΟΙΩΘΓ ἢ 

Απᾷ Βα ρ᾽δάάβηῃβ (γάνυται) ἴο Πδαι ἢἰ5 νοΐος, 

ΤὨϊ5 [ῃ6 Ροεῖ 88}05, ΤΏ θδῃϊηρ “6 15 ὈΙθαθεα ἴο ᾿ιϑίδβῃ ἴο ἢ15 
γγοσα5.᾽ 

Απά δρϑίῃ, ἴῃ δῃοίμευ ρᾶϑϑαρα Ὧ6 54Υ05: 

Κηονίηρ ἄβερ ἀδνίοεβ (μήδεα) ἴῃ 15 πῖηα,2 

ὙΜΏΙΟΝ 15 85 ΤΟΝ 85 ἴο 587, “ΚΟ ΊΩρ Ὑ|56 ΘΟΙΠ5615 [ἢ ἢΪ5 
τα. (ἀδῃγμῃθαεσ, {Πογθίοσθ, θΘδῚ5. ἃ ἤδη σομῃρομηάεα οἵ 
[ῃς ὑνο ψογάϑ, “.720γ δῃᾷ ““εοἰγιδο}" δῃηα 15 Βοηουγθα διηοηρ [6 
σδοά5, πού δἃ5. οὔε “ψῆοβα Ὀοάᾶγ," Ὀυΐ “ψΏοβα φηρα " “ρἶσες 
2ἀαςηζεέ.᾽" 

ἘῸΠΠοτηοτα (1 ἀρραθ8] ἴο γοι, ΝΙοδγαία5),5 ἘΤΟΙΊΘΙ ΤΔΚ65 
ΑΟὮ1165 ἀνεηρα Ῥδίγοοϊαβ ἴῃ {παᾶΐ ὈΠΙΠΙΔηΐ ἰἈΒῃϊοη, ποῖ 85 
ἰς [ἀνουσίθ, Ὀὰΐ δ δὶ5 οομηταάθ ὅ85, δῃᾷ Οτοϑϑίθο δηά 
Ῥυϊδάοθβ, ΤΏθβουβ δηᾶ Ῥειπιθῃοῦβ," ΠΏ ΤΩΔΏΥ ΔΠΟΙΏΘΙ ΠΟΌΪΘ 
Ραὶγ οἵ ἀδιηϊροαβ, ἀα οε]εταϊθα δ5 Πανίηρ τουρϊ [ἢ σΟΙΠΟΉ 
στοαί δῃηα ἤοῦ]ς ἀδεᾶβ, πο Ὀδοδιβα [Π6Υ ἰΔΥ ἱπαγηηθα, Ῥαΐ 
Ὀδοδιβ6 οἵ {πΠ6 δατϊηϊγαίίοη ΏΙΟΝ [ΠΘῪ ἴδ] ΙῸΓ ΟμῈ δηοίῃευ. 

ΝΑΥ, ἰακα [(ἢδ8 ἰαιγ ἀβεάβ οἵ ἰο-δγ : δηᾶ γΟ 5Π4}} Πηα [ῃ6 1 
ΨΙΟΌΡἬΙ τϑίθου [ῸΓ 58 Κ6 οὗ ῥγϑίϑα ὈΥ νοϊπηΐδεῖβ ἴῃ [το] 84 ΡΕΠΪ, 
τΔῃ ὈΥ τηθῃ δοσαβίοιῃθδα ἴο οσἤοοβα ρ]Θαβῦγα 1ἢ ΌΪδοα οἵ ΠΟΠΟΊΓ. 
Απά γεῖ Ῥαιβδηΐαβ,, [ἢ6 Ἰογεσ οὗ [ῃ6 ροεὶ Αρδίῃοῃ,ϑ τηβκίηρ 
ἃ ἀεδίδησα ἴῃ Ὀεῃ4 9 οὐὗἩ βοΐηῆβθ ψΏΟ ΧΆ ΠΟΥ 1π ἸΠΟΟΠΕΠΘὮΟΘ, 

1. Νοὲ ἴῃ “οὔτ᾽ γεοιβίοῃ οὗ ἩΓΔΕΣ, αὶ οὗ “, χχ. 405, γᾶνυται δέ τε ̓  
τοῖς ᾿Ενοσίχθων ; 77, χιϊῖ. 403, γάνυται δ᾽ ἄρα τε φρένα ποιμήν. 

2. ῬΑγν 71. χχῖν. 674, πυκινὰ φρεσὶ μήδε’ ἔχοντες ; δηα 71. Χχίν. 424, 
φίλα φρεσὶ μήδεα εἰδώς. (ΟΥ, Οἷ. νἱ. 192 ; Χν]. 67, 87; ΧΧΙΪ, 476. 

5.Α5 δῇ δίδου υ οα Ἐοτχηθυῦ. 
4 Οὗ, ΡΙαι. ϑγηε. τ7ζ9 Ἑ: ““Ἴδ6 ποίΐοῃ ἰμδΐ Ῥαίγοοϊ 5 γὰ5 [86 Ῥεϊονβά 

ΟἿΘ 5. 8. ἰοο δὴ αὐτοῦ ἱπίο ΨΏΪΟΏ ΑΘβοῦυ]ὰβ ἢὰ5 [41|6η,᾿ εἴο, (ἴὴ ἢἷἰς 2427.7- 
γῃαο»5). ὅ68 1. Α. ϑγιηοηᾶβ, 7276 σγεεξ δορίδ, ςιιὰ βϑῦίθϑ, ““ 1165," 
Ῥ. 66 [ΟἹ]. 

5 (οποογηίηρ ψΏοτα Ον]ά (.2Ῥοέ. 111. 2. 70) 58 005, ““πογηΐηδ, ἔϑημδ, ἰδηθί, 
6 566. ΡΙαῖ, 7265. 30. [01]. ((]ουρὮ, ἱ, Ρ. 30 [0]11.}); οἵ, Τμιοίδη, ΧΙ, 

Ζοχα7ῖ5, το. 
7. 8566 ζορεῖ, 2 γος. λορμε Ὁ. τῷ; ῬΙαϊ. Φγοΐαρ. 3τ Ὁ ; 46]. Κα. 4Π΄᾿. ᾿. 2τ. 
8.22.; Αὐἱβίοι. ]οϑί. ἰχ. 
9 ΟΥ, “ἴῃ Ηβ “12οἴοργ ἴον." 
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ἢδ5 5ἰαϊβα {π 80. ΔΙΊΔΥ σοΙηροβοα οἵ Ἰἰονεῖβ δηᾶ Ὀεϊονθβά 
ψγοῦ]α Ὀ6. πν]ποῖ 6.1 ΤΏΉδβα, 1 ἢϊ5 οΟρ᾿ηίοη, ψομ]α, ΠΟΙᾺ 
ΑΘ οὗ οὴβ δηῃοίμου, αν [6 ρτεαΐεϑί ΠΟΥΤΟΥ οἵ ἀθϑο!οη. Α 
{ΓῸ]Ὶ τίν ]οιι5 ἀιριτηξηίΐ, 1{ 6 τηθδηβ [ῃδ΄ τηθη δοσαβίοϊηθα 
ἴο τ ἀδαΐ δαῖβ ἴο σδηβισα δηᾶ ἰὼ Ὀεθανα ἴο οὔθ δηΐου 
ΘΠΘΏΊΘΙΘΘ5]γ, ΔΥῸ τόσα [κεν ἴο [66] δϑβαιηθδα οἵ ἀἄοϊῃρ ἃ 
ϑῃδηΈΠι] ἄθεα. Ἠδς δααποξά δ5 δνϊάθησε τῃ6 ἔδοϊ ἐμαΐ δα 
ΤΠΒΘΌδΔη5 δηα τῃ6 Ἐ]είδηβ 5 τασορηϊβα [6 ΝΟΥ ῬΓΠΟΙΡΙΘ, δηά 
Δαἀαδά : ΤΓΗΟΙῸΡΏ {6 Υ 516 60 παιτηθδά, {πὸν ἄο ποῖ ϑογΌΡ]6 
ἴο τϑῆρα [(ῃ6 ἸΟΥΘΥ 5146 ὈΥ οἰάβ σι της Ὀεϊονεα οἠα 1 186 
ΠΕΙα οἵ Ὀδί]86. Δ [ἰπϑίδησθ ΜΨΏΙΟΝ 1 ἰακα ἴο 6 ἢο ἰηϑίδῃςθ, 
ΟΥ δ΄ ΔΗΥ͂ ταῖα ομϑ-ϑ 464,5 βθοίηρ [δὶ ψμαὶ [Π6Ὺ Ἰοοῖκ ὩΡΟΏ ἃ5 
Ιανν πα] σι τι 15 βοθηείοιβ.ς. . Τη 664, 10 σἰτκο5. τὴθ ἰμαΐ [Π1ς 
ναιηςεα Ὀδυ 6: οσάθυ νου] σθοῖ ἴο ΔΥρΡΊΙΘ. ΒΟ 6 Πϊδσιϑ. ΟἹ 
{ΠΕ ῚΓ ρατὶ ψῃὸ δάορί 1{-τ-ῶ ϑαϑριοίοη (πδ΄ {ΠΕ θοϑοπὶ ΕἼΘ Πα5, 
ΟὔςΘ βεραϊδίβα τοι [Πθτη, τὺ [οτρεῖ ἴο Ὀδῆανα ἃ5 τανε τ θ ἢ 
504, Βευΐ τῆ6 τῆξῃ οἵ 1, οεάδειηοῃ, Ποϊάϊηρ τῃαὺ “1 8 
Τδ Ὀπΐ ἰᾶν Ὧ15 Βα Πα ΠΡΟῺ [ῃ6 ὈΟΑΥ͂ δηᾷ ἴοσ 1501 ΡΌΓΡΟΒΕ, 
ἢδ 5141] πευθῦυ [ουίοις οἰαίτη ἰο νγδί 15 Ὀεδα 1] δηα ΠΟΌ]6 ἢ 
---ο, ἴῃ ἰῃ6 ϑριὖὸ οἵ {πε Ὶ. οτεθα, οοπίσινα ἴο τοσ]α δηά 
[5 ὶοη {ΠΕ ῖτ “ θεΙονεα οὔδϑ ἴο 5 Ὠεῖρμὶ οὗ νἱγίαθ, ὃ Πα 
5ῃοι 4 6868 Πη6 {ῃπεηλβεῖγεϑ ἀγαύγ ΠΡ ὙΠ οτγειρηοτβ, ΔΙ οι ὯῸ 

1 ῬΙαί. ,ϑγχηξ. 179 ἘἙ, Ραΐβ 1π6 βϑϑῃςτηθηΐ ἰηΐο 1ῃ6 τηουτῃ οὗ Ῥμδβάγαβ : 
“.Απᾶ 1 [Ώδγὲ ὑγεῦα ΟὨΪΥ ΒΟΙΠ6. ὙγῈ}) οἵ οοῃίγίνίησ ἰῃαὶ 8. βίαίε. οὔ δἃΠ ΘΙΤΩΥ 
5ῃουα ΡῈ ὥδᾶθ ὑἃρ οὗ Ἰονεῖβ δπᾶ {Ποῦ ἰόνεϑ, {ποὺ ψουἹα 6 [6 νϑῦῦ Ὀδϑέ 
ΘΌΨΟΓΠΟΥΙΒ Οὗ {ΠΕ6]Γ ΟΥΤ ΟἸΤΥ, Δ ϑίϑι ΠΡ [ΓΌΤᾺ 4}} ἀἸϑῃοηοῦγ, δηα οῃλα] αι ρ᾽ Ομ 6 
ΘΟ ΕΓ ἴῃ ὨΟΠΟῸΓ; δηᾷα ννΏξη Πρ ΩΡ δα οὔθ δηλοίῃοτ᾽ 5 οἰάθ, δ ΠΟΌΡ ἃ τῆθτα 
δδαηᾶπι, (ἢν οι] ονεγσοσηβ [ηὴ6 νοῦ]. ἘῸΓΣ ψμδῖ Ἰονεσ οι] οὶ οἤοοβα 
ταῖμου ἴο 6 βεξδῆ ἈΥ͂ 811} τηδηϊοί μα [Π8ῃ ΌΥ Ηἷ5 Ῥεϊονεά, εἰἴμογ θη δραπάοῃίϊηῃρ 

ἢϊ5 ροϑβί οὐ ἰγονίηρ αἀὐγαῦν 5 αὐτὴθ Ηδ ψου]ᾶ Ὀ6 τεδαν ἴἰο ἀϊ6 ἃ ἰῃοιϑϑηά 
ἄβδίῃβ γαῖμοσ δ δηᾶσγα (ἢ15. Οὐ ψου]α ἀθβεγί ἢ͵5 Ῥθϊονεα οὐ [81] ἰτὰ ἴῃ [ἢ 6 
ΟΠ οὗ ἄδηρεγ Ὁ ΤῈ νογθδί σονψαγαά γουἹα Ῥθδοοῖὴθ δὴ ἰπηϑργεα ἤθτο, δαπ4] 
ἴο [ῃ68 ῬὈτανεβίῖ, δ βοἢ 8 {π|ὲ ; Τίογα ψοι]ά ἰῃβρῖτο μη, ὙΠδὲ σοῦζασε 
ΜΉΝ, 85 ἩΤΊΕΙ 5αγ5, ἰῃ6 σοά Ῥγθδίῃβθ ἰηΐο {Π6 5οι] οἵ μεγοθβ, τονε οὗ 

ἢϊ5. οὐ Ὠϑίθγθ ἴΏ}1865 ἰηίο (6 Ἰονθτ᾽᾿ (Τονεῖῖ). Οὗ, “ΠμμΖέγι, Χχὶϊ, 20 ; 
“μαό. ΝΊΙ, ἵν. σ ; Ογγοῤ. ΝΜΊΣ. 1. 30. 

2. ὃς, 1 {πε ὶγ ἰηϑε α]οη5. ΟἹ, ΡΙαί. ϑγφεῤ. τ82, ““ΪΏ ἘΠῚ5 αῃᾶ ἴῃ Βοβοίία" ; 
Ῥοῖ. Ζας. ᾿ὶ. 13 (ΤΥ 5. νοὶ]. 11. Ρ. 301); 46]. Κα 1. ἢϊ. τῷ, χϊ, τ; Αἴμθη. 
ΧΙ, 2, ἘῸΣ (Π6 ὙΠερδη ϑϑοτεα Βαηά 566 ΡΙαΐ, δ εῖοῤ. τ8, το ((]ουρῃ, 1]. 
218), ἀηα ΤΥΔΏ5. νοΐ. 11. ΓηἰτΟΩ͂, ΧΙν]. 

8. ΟΥ, ““ποί 22: 2αγὶὲ γιαΐεγέα, 50 ἴο 5ρεαῖς. " 
4 15 ῃοΐ Χϑῃορθοῃ προς ηρ᾽ ΒἰΓΏ561 ἰο Θοογαίθθ ἢ ἘΘΗΙΚΟΙ οὗ, ΡΙαί, Οὐ ζο, 

52 ἘἙ. 566 Νοντδῃ, οὗ. εἷΐ. ἴ. 396. 
ὅ Ὅτ, “'5880Ρ6 ἴίο 50 ἔπη 8 τῃηϑηβοοῦ πὶ... 

2] 
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ἸΟΏΡΘΥ 5146 ὈΥ 5146 ψ τ {Π6ῖγ οὐ Ἰονθυβ,} οοηβοίθηορ 11} τ ΔΘ 
ἀββεοη οἵ [ποῖ ρῥγαδθηὶς [πΠρηᾶς ᾿πηροϑϑί 6. 6] [- τοϑρθοὶ 
ΟΟὨ 5 ΓΔΙῺ5 ΤΠΕΠ : 5ϊη06 [Π6 ροάᾶδθα Ομ [6 τηθη οὗ 1.306- 
ἀἀδθύοη ΟΥΒΗΙΡ 15 ποί “" ΘΒδιηθίθβϑηβϑϑ," Ραὶ “ Ἐφνοεγθηοςα, 73 

1 [ΔΠΟΥ ψὰ 5Που]α 411] ἀρτεβ ψι ἢ οὔθ δηοίμοῦ οὐ {6 ροιϊηΐ 
ἴῃ αποϑίίοῃ, 1 γα ἰΠπ5 ΔΡΡυοδομοϑα τ. Αϑἷς γουτβοιῖ ἴο ΜΙ Οἢ 
ἴγρ6 οὗ τῆς ὕγχο τηϊϑὶ 6 ὃ δοοοχγά, ἴο Ὠοτη γοῖ μου] δηἰτγιϑέ 
8. 5111 ΟἹ Τ]ΟΠΘΥ, ΤΏ4Κ6 ἢΙπὶ [Π6 ριδγαϊδη οὗ γοῦν Ομ] άγεϑη, 
Ἰοοῖκς ἰο πᾶ ἴῃ Ὠἰίπι 8 βαἴθ δῃᾷ ϑισα ἀθροβιίαυυ οὗ ΔΗΥ ἰανουγὴ 
ΕῸΌΥ ΤῊΥ̓ ῬδΙΐ, 1 δὴ οαουίϊδίη ἰμδὶ ἰὴ6 νεΥΥ ἰόνο δάάϊοϊεα ἴο 
Θχίθσηδὶ Ὀδαυΐν σου] τη 6 1] [Δ΄ ΘΟΟηοΥ μᾶνα ἢἰβ΄ Ῥγξοίοιιβ 

[δϊηρ5 βδηἰγαβίεα ἴο {Π6 Καθρίῃρ οὔ οὴβ πο δδ5 [86 ᾿ηνατά 
Ὀεδοαίγ οἵ ἴῃς 50]. 

ΑὮ, γεβ! δηᾶ γοῖι, ΤΥ [ΠἸΘηα (6 τυτηεα ἴο ((4111845), γοι 
Ὦανα ροοα τἝδβϑοῃ ἰο Ὀ6 {βδηϊι! ἰο (ῃς ρσοάς ψπὸ οἵ {Πεὶγ 
ΒΊδοΘ ἸηΒρΙτθα γοὰ ψ ἢ ἴον ἴοσ γοῦγ Αὐϊοίγοθβ. (ονϑίουϑβ 
οἵ Βοποιτ, Ὀεγομά 411 σοπίτονευϑυ, ταδὶ μῃ6 6, πο οου]ά 
ΘΠΌ͵Θ 50 ΤΩΘΔΗΥ͂ [0115 Δη6 Ῥ41η5 ἴὸ ΠΘΔΥ Ὦϊ5 Ὠ81Π16 Ὀγοο]διτηθά ἴ 
γἱοίοῦ τη {πες ““ρηκτγδίίοῃ." 

Βυΐ ψῃδί 1{ [6 [πουρῃϊ δήοβα πη Ὠΐπῃ : 8. 15 1 15 ποῖ 
ἸΏΘΓΘΙΥ ἰο δαά ]Ἰυϑίτα ἴο ΠΙΡΊ561 δηα ἰο δ5 ϑίῃευ, Ὀὰΐ ῃδὲ 
Ὧθ ἢδ5 δΔΌΠΙγ, ΤὨΤΟῸΡ ΠΕΙΡ ΟὗὨ ΤΔΏΪΥ νἰτίπθ, ἴο Ὀθηθῆς ὨΪ5 
πΠθηα5 δη4 ἴο ἐχαὶϊ 15 [Δ μευ]δηά, ΌῪ ἰτορῃῖθς ψὨΙοἢ μα ψΜ1}]} 
56 ὉΡ ἀρϑιηδὲ ΟἿ ἘΠ 65. ἴῃ γα ,9 ΠΕΙΕΌΥ Π6 ΜΨ1]1 Βιτηβε] 

 Κοδάϊηρ ἐν τῇ αὐτῇ τάξε. ΑΔ. .. πόλει, ἰταῃ5]. “ΠΟΥ Ἰηἀεδᾶ ἴῃ 
[86 βδϑῖὴβ οἰΐγ.᾿᾿ ΟΕ, “εἶ. Ν. ἵν. 33, γε ἄβθαίῃ οὗ Ο(]βοηγηλὰβ αἱ 1 εποίτα. 

2 Τὰιϊι, ““Αἰδὸς ποῖ Απαίεϊα.᾿ ὅθε Ῥαυβ. Ζας. χχ. το; “πέσε, κνὶϊ. τὶ 
Οἷς, ἐδ Ζορ. 11. τι, ἃ ταίβσθβηοα ψῃΪΟἢ 1 ονα ἰο Μ. Ἐπρὸπε Τα]ροί, «λέ. 1. 2536, 

9. ϑ ({88 τρδβίθ-τηἰβίγεββ οὗ ΤΩΥ Ῥβϑβϑβίοῃ). 
4. χάριτας -- "" ἸΠΠάΥ οἴβοοβ,᾽᾿ δεποβεία. ΟἿ. Αρες. ἵν. 4 (Ττϑῃβ. νοὶ. 1. 

Ῥ. 256); “Ζερῃ. ΤΨ. ἵν. τ7Κ (αθονε, ρ. 1:59. «““4 --  σἰδζέεέας, ““ἴο ἀδροσίξ 
5ΟΠΊ6 ἀδΙ] ηρ ΟὈ]δοί. 

ὅ᾽ ΟΥ, “'5οθ οπθ {ΓῸΪΡῚ ον ]6 ἴῃ 508] δῃᾷᾶ μοατζί." 
5 566 ἤζεγι. 11. {|. τό (αθονβ, Ρ. 57); Ζδοοῦ. τ8ρ Ὁ, φ. καὶ μεγαλόψυχοι. 
7 2.6. ““ΌΚ [6 ΡῬΌΡΙ]1ο Βεγαϊά." 
8 (ἢ, ΤΒεορη. 947: 

πατρίδα κοσμήσω, λιπαρὴν πόλιν, οὔτ᾽ ἐπὶ δήμῳ 
τρέψας οὔτ᾽ ἀδίκοις ἀνδράσι πειθόμενος. 

9 Ἅ7Πο ἴῃ 421 Β.Ο. ψεῖα οὗ οοιῦθε ἰῃ6 Γιδοθαδοιπομίαης δηα ἐπ6 811168. 
Δυίοϊγοῦβ γὰ5 ΚΙ]δα δνθπίπα!ν Ὀν ἐπε ΤὨΪΓΟΥ ἰο ρίθαβα (Π6 1, δοραδεοπηοηίδη 
Ὠδττηοβί. ὅ86 ΡΙαί. δγεαμά, το ((]ΟῸΡΉ, {|. 120); Ῥαιβ, ἷ. 18. 4; ἰχ. 32. 8. 
ΟΕ “οἰ, 11. 11. τ (Ττϑη5. νο]. 1. Ρ. 51). 
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ῬὈεσοῖηθ ας δατχηϊτρα οἵ 81] οὔϑοίνθιθ, Πᾶν, ἃ ἤδὴθ ἰο Ὀδ 
ΓΟΙΣΘΙ ΕΓΘΩαῖ διηοηρ ΠΟ] η65. πα Ὀδθατίδηβ.: Ὑγουα Πα 
ποῖ 1 [δὶ οδ86, {πιηἰς σοῦ, τηαῖκα τηπιοῇ οἵ οπμῈ ΟΠ ΠΕ 
Τεραγαάξα 5. ἢ15. Ὀτανοϑί [6] ον -ΟΥ ΚΟΥ, ἰαυίηρ δὲ ἢἰ5 ἴδει {ῃ6 
στραΐθϑί ΠΟΠΟΙΓ͵Β ἢ 

ΤῈ, ἴξη, γοῦ νυ 5 ἴο 6 γγ611-Ὀ]βδϑίηρ ἴῃ 15. δουαβ, γοῖ δά 
Ῥεϑὶ τηααϊτα Ὀγ μα Κηονίεᾶρε ΤΠρδηϊβίοο!θ5 5 νὰ δα ἴο 
σοί Ἡ6|1|ὰ5 ἴτεα. ὕοι 5Πποι]α δϑὶκ γουγβεὶῖ, αὶ θθῃ σι 
Ὀεϊοηρεα ὕο Ῥεγῖοῖθο 5 ταῦ Β6 νγὰβ μο! ἃ ἴἰο Ὀ6 {π6 Ῥεϑδὲ δάνιβου 
οἵ ἢϊ5 [δἰ μευϊδηᾶ, Ὑοι μοι] σοδῃ ἢ ([ῃ6 βο]ἃ οἵ Ὠιβίουυ ἴο 
Ιεασὴ ὈΥ αὶ ϑαρὲ ψιβάομῃ ΘΟ]οη ὅ δϑίϑ ὈΠ5Π 6 ΤῸΓ Οὔτ ΟΕ 
ΠΟΙ σοηϑτησηδία ἰαγϑ. 11 ΜΟυΪ]αῖ αν γοι βηᾶ {π6 οἷπε ἴο 
[δ΄ ῥοῦ δῚ ἰσϑιηῖηρ ὈΥ ψὨΙΟἢ [.6 τηδη οἵ 1ιδοεάδευηοῃ ἤᾶνα 
σομ6 ἴο Ὀξ τεραάρα δ5 ἴῃς Ῥεϑὶ οἵ Ἰεδάδιβι5. 15. 1 ποῖ δἵ 
γΟΌΓ Ὠοῖι56 ἰῃδὶ πεῖ γ ΠΟΌΪΘϑὶ οἰ] Ζθὴ5. ἀγα Ἰἰοάρεα 85. στερυε- 
ϑβϑηΐδίνεϑ οὗ ἃ [Ὀτεῖρῃ δἰαίε ἢ 7 

Βε 5116 (αὶ οὐ οἰαίς οὐ Αἰῆϑης ψουᾶ Θρεθ αν δπίγαϑί 
ΠΕΥΒ6ΙΓ ἴο γουγ ἀἰγθοῦοη ποῖ γοὰ ΜΠΠηρ.8 ἘΣνουν ϊηρ 15 Ἰὴ 
γου ίανοισ. Υουῦ δῖε6 οἵ ΠΟΌΪΈ ἰβδιηῖν, “ επραίἰτα "ἢ ὈΥ ἀεϑβορηΐ, 
ἃ, Ὀτθϑί οὗ {μ6 ἀϊνι 165,9) ἀηαᾷ οἵ ἘεοΒΙΠΕιβ᾽ δπηοι5. Π1η6,79 
ΜΏΙΟΩ ἢ ΙΔοσθι5 πλϑιοῃοα ἴο δποοπηΐοῦ ἰῃ6 ὈΑτθατίδῃ. 1 

ΟΕ Απαὖ. ΤΝ. 1. 2ο (Ττϑη5. νο]. 1. Ρ. 248); 2727. 111. νἱ. 2 (αθοναε, ρ. 99). 
2. περιέπειν. (ΙΓ, Ονγοῤ. ΤΝ΄. ἵν. τὰ; 2Ζεηι. 11. ἴχ. ς (αθονβ, ρ. 77). 
5.366 οφηι. 11. νἱ. τῷ; 1Π1. νἱ. 2; [Ν. 11. 2 (ῬΡ᾽. 63, 99, 133, δαϑονϑε). 
4 ἘῸΓ [Π8 αϊοϊίοῃ, σκεπτέον, σκεπτέον, ἀθρητέον, ἐρευνητέον, ἐπιστάμενος, 

εἰδώς, φιλοσοφήσας, 5886 Δ΄Ρονθ, Ρ. 339, ἢ. 5. Χϑῃορθομ᾽ 5 τβοίουίοαὶ βίγ]6 
ἰτηϊαῖθϑ {π6 ὀρθοέπεια οἵ Ῥτοά!οι5. δ᾽ 566 Ζθοϑ. χῖν. 4. 

6 ΟΥ, ““ΨΟΩ ἴου 16 ΠΊΘΘΙνο5 δἱ 411 μδηᾶϑ [η6 ταραϊαίίοη οὐ ΠΟ ]εϑί ρθηθγ8]-: 
5810. (ΟΕ ἄνρε.. 1. 3: οῖ. ας. χκῖν. 3 (Ττϑη5. νο]. 11. ΡΡ. 237, 3222). ἃ 

7 Ἐρδάϊηρ 85 νυ ἱρ. πρόξενοι δ᾽ εἰ. .. οΥ 1 ΜΙ ΘΟΠΘΗΚΙ, πρόξενος δ᾽ εἶ 
. ἘΔΠ51. ““Ὑοὰ δ΄ο ΠΘΙΓ σΟΙΒΕ]- ΡΈΠΟΓΙΓΘΙ ; δ γοῦῦ ἤοιβα {Πα ὶΓ ΠΟΡΙΘϑί 

οἰ Ζρβ ἀγα Ἰοᾶρϑα ἔγοτω {τὰ ἰο ἐἰγηθ. Α5 ίο {86 οἴῆςεδ, οὗ. Ῥετα. 475. το; 
1237. 17; Ἴδας. 11. 29 ; Βορξοκῇ, ,2 0. 5. 4. βο. Οβ|1Π1|85 ἀρρϑαῦβ 85 1ῃ6 Τι8ς, 
πρόξενος (Πε{1. Μ.ο ἵν. 22) 378 Β.6σ., δρᾷ αδἱ ϑρατία, 371 Β.6., 85 [088 ρεᾶος 
ΟΟΙΓϑϑίοηθυ (2714. ΨΊ, 111. 4.: ΤΥΘΔΠ5. ΝΟ]. 11. ΡΡ. 125, 152). 

ὃ ΟΥ 276». 111. νἱῖ. 
9. 2,6. Τ)δπιείευ δηᾶ Τοτέ. (1115 (566 2741]. ΨΊ. 2.2.) ψα5 ἀδάουθομοβ (ΟΥ̓ 

ἰογο ἢ- ΠΟ] 467) ἴῃ [Π6 ταγβίουίοϑ. 
10 Ογ, ““ψῇῆοββ τἱΐθβ ἀδίε Ῥβοὶς ἰο Ἐσχεοβίμεαβ. ΟΕ, ῬΙαι. Ζάδφαρ. τ22. 
ΑΙ ϑδίδτηῖβ. ὙὍῈΗ6 ἰα18 5. το] ὃν Ἡδγοά. νἱῖϊ. ὅπ, απαᾶ ΡΙαί. 7 ζϑηιςέ, 

15; οὗ Ῥοΐϊγαβη. ϑΖχγαζ. 1. στ. 25. 7π5ΐ δ5 Τ᾽ βουῃγίϑβίοοϊθς Ὠδαὰ;[ ψοὴ τ6 Ὀδίι8 
οἵ ϑϑίδσζηϊβ Ὀγ Ποὶρ οἵ Ἰδοῦ οὐ τῃε τότ Βορατγομηίοη, 6 ἢτϑδὲ δύ οἵ 186 
τηγϑίθτϊθβ, 50 ΟΠ ὈΥ͵85 ἡγοῦ [86 5θα -Ἔρῃιϊ οἵ Ναχοβ ὈΥ ὮΕΙΡ οἵ τῇς ἄδγ [56], 
τὸ Αλαδε μύσται, 576 Β.6. 
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Απά 511], δ [ῃ6 βδοιεα [δϑῦναὶ ἰο-ἄδν, 10 15 δρυθεᾶ [μδ΄ ο΄ 
ΟἿΘ ΔΙΠΟΏΡ ΥΟΙΓ Δησαϑίοιβ ἢὰ5 να Ὀδεη τόσα Πι(δα (ο ἀ15- 
οἤδῖρα {π6 ργβϑῖν οἶος ἐβδη γουτβειῦ; γόοις ἃ ρεβοῃ ἰῃς 
Βοοα δδὲ ἴο ὈΘΠΟΙα 1 411 ΟἿ οἿγ, δῃᾷ ἃ ἴταῖὴα δαδρίθα ἴο 
ὉΠπάξγρο ρογεαΐ [0115. 

Βυΐ 11 5δβξῃὶ ἴο 8ΔηΥ οἵ γοι ἰο ἰπάπ]ρ ἃ γείη ΙΠΟΓΘ 
Β6ΠΟΙ15 ἤδη Ὀεῆία [6 ψ]Ώ6- ΟΡ, τῆᾶῦνοὶ ἢοΐ. [{ Πᾶ5 ἰοηρ 
Ὀβθ ΤΩ ΜοΟηΐ ἴο ϑῆδιθ ΟἿἿΓ οἰ 5 ρϑββϑίοῃ ἔου ποῦ] θ- παίατσεά 
5015, ΔΙασί δῃα δηθ]οι5 ἴῃ ρυτϑα οὗἉ νἱτίαθ. 

δ οπηαβρά, δηᾶ, ψ Ὦ1]6 τ[ῃ6 οἴἤοῖβ σομεηπδα το ἀϊδοιιθ5. [86 
[θτὴ8 οἵ Ὠϊ5 ἀϊβοοῦσβθο, Δπζο οι 5 58. τοραγάϊηρ (811845. ΤΠδί 
οἴδογ, ραποῖηρ [Π6 ΜΏ16 δὲ {π6 Ῥεϊονεά οὔθ, ἐυγηθα ἰο ϑοοζαίθϑ. 

(αἰ, “ΓΏρη, ϑοογαίεβ, Ὀ6 ρ]θαβεα, ἃ5 ρο- δεύνψεθῃ, ἴοὸ Ἰηΐτο- 
ἄποβ τὴξ ἴο [ῃ6 5ἰαΐθ, [παῖ 1 ΤΔΥ ΘΙΏΡΙΟΥ ΤΥ 56 1 ἴῃ βϑἰδίε 
ΔΙλῖτα Δ ὭΘνΕΥ ἴαρ58 ΠΌμι ΠοῚ ροοά ρυδοαβ.3 

ΝΕΝΟΙ ἴδ (ῃ6 δηϑνεγθαλ), 1 ΟὨΪΥ ΡΘΟΡΙΘ6 566 γοῦγ ΟΥΑΙ 
ἴο γἱτίαθα 15 ρϑηυίηθ, ὃ οί οὗ τῆϑγα ταραῖθ. Α ἔβα τθῆονῃ 
1Πα 664 15 ΦΌΪΟΚΙΥ 566 ἴοσ ψμδί 1 15. νου, Ὀδίηρ ἰοϑιθά ; Ὀαΐ 
{τι6 σοῦταρα ὁ (ϑαγα ΟἿΪΥ βοὴ ροά δίπμάθυ) ρευρείῃδ!ν δι δὲ 
[Π 6 5ἴοσῃη δηα βίσθϑβ οἵ οἰγουτηβίδησε ὅ Ῥοῦγα ἰουτῃ ἃ Ὀτρ ζοΥ 
ΒΊΟΥ. 

ΙΧ.--Οἡ 5ποῇ ἃ ποΐε ἣ8 επαβξά ἢ15 ἀϊβοοῦτθα. 
ΑἹ δῖ, Αυΐοϊγοιδ, ΟΕ ΒΟῸΣ ἴῸγ ΔΙ Κίηρ ἜΧΘΓΟΙΘῈ δά 

ΠΟΥ͂, ΠΟΘ, δῖοβϑθ. ΗΙ5 [δῃει, Τσοοῃ, χὰ δθουΐ ἴο ἰεανα {πμ6 

ΤΟΟΙῚ δοηρ ΜΠ ἢϊμη, θαΐ Ὀδίογα 50 ἀοίηρ, ἐὰγηφα ἰο ϑοοζγαίθϑ, 
ἑδιηδυκίηρι: 

ΒΥ Ἡέγα, ϑοοζαΐίββ, 1 Ἔνεσ ΔΩΥ͂ ΟὴΒ ἀδβοινεα [Π8 Δρρε!]δ- 
το “Ῥαϑα 1] δα ροοά,᾽ ὁ γοῖι γε (Πδΐ τηδῃ ! 

[ἘΦ χϑργ: Τγοο δα Αὐίο]γοα5.7 

1 Τιῖ, “85 ραηῃάᾶογ. 
2. 80 ΟἸἸτοθυΐϊα5 ἴῃ [86 σοηνογβθίίοη 50 οἴδη τείοτεά ἰο. ζζερε. 11. νἱ. 

(αθονβ, Ρ. ὅο 20]].). 
5. 566 “7έη9. 1. νἱῖ, τ, ρβϑϑβίτη ; 11, νὶ. 39; Ξϑορ. Χ. 9 (αῦονβ, ρΡρ. 35, 70). 
4 (Γῇ Τᾷῇυς, 1, 42, ἀνδρωγαθία, ““{τὰ86 σουγαρα ἴῃ [Π6 ῬΌΌΙΠΟ βογνίοα σονοῦβ 

αι τα ἰδ οὗ ῥγῖναίϊα βϑῃμοσυιοοιῃτηρβ. 
5. ἐν ταῖς πράξεσι. ΟἿ. Ῥ]αὶ. Ῥααφάγ. 571 Ὁ, ““ἴῃ δοίμαὶ {{6.᾿᾿ 
6 ἘῸγ καλός γε κἀγαθός 566 Ζεογι. νἱϊ. 5 δᾶ 2α55272. 
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[Δ τ π1ς 56 6η6.7 

50Ὸ ἰῇ8 ρδὶτ ἀξδρατίβα. Αἴεῦ ἴπῈΥ ΕῚῈ ΡΌΠΘ, ἃ δοῖΐ οἵ 
[τοῦθ γα Πιδὺ ογδοίθα ἰῇ δὴ ᾿ΠΠΘῚ τοοῖὴ Δα Πρ οὐ {Π6 
ΘΠΡΡΟΙ ομαπιθεσ. ΤΏὭΏρη {Π6 ϑγυγασίβαῃ δηϊεγθα, συ ἃ ΘΡΕΕΟἢ : 

ὙΠ γουῦ ροοα ρ]δαβιτ6, 5115, Αυδηθ 15 δρουῦί ἴο δῃΐοῦ 
{1πΠ6 ὈΓ4] σθαι ευ 5εῖ ἀραὶ ἴῸΓ Ποὺ δηᾶ ΠΙοηγϑθ. Αηοη 
Το γβιι5 .01}} ἈΡΡΘδυ, ἔΓο5 ἢ ἴτοσῃ 6 ἰδ] οὗ ἴ[ῃ6 ροάϑ, ψίηδ- 
Πυβῃθά, δηα δηΐθυ ἴο 815 Ὀστιάθ. 1η {86 ᾿α5ὲ 5σοθῆρ δε ἔνο ψ11} 
ῬΙΑΥ 1 ψΓΓΠ οπ6 δποίμου. 

Ἠδ δαᾶ ϑοᾶῖοθ οοῃοϊπαθα, θη Αὐδάηθ θηίογαα, αἰτϑα 
1|κ6 ἃ ὈὉπΠ4θ. 5816 οτοββεά {ῃ6 βίαρε δῃᾷ 5δῖβ ἤϑύβε! ἀροη {Π6 
[ἢτοθθ. Μοδηνψῇιθ, Ὀείοσα {π6 ροάᾶ ΠΙΠ1561{ ἀρρϑαγεά ἃ βουπηᾶ 
οἱ Πυίΐο5 γα πεαγά ; [ῃῆς οδάφησςε οἵ [ῃ6 Βδοοῆϊςο 81 ῬὈτοοϊδπγεά 
ἢ15 σομῃληρ. 

Αἱ [15 ροΐϊμπί {π6 σοιρϑαν ὕγσοΐςθ [ουτ 1η δατηϊταοη οὗ 
[ῃ6 Ῥα!]δί-τηδϑῖευ. ΒῸΓ ὯῸ 80. Π 6 Υ αΙα [ῃ6 βϑοπηα οἵ τη1510 
σἰγκα ΠΡΟ (6 φαΐ οἵ Ατίδάηα τῃ8ῃ βοιηδίῃιηρ 1 ὨΘΕΙ͂ δοίίοη 
Τα γθ δ] α ἴο 411] ἴῃ6 ρ᾽θδαθασαε ψΏΙΟΠ 1 οδιιδεα ἤθε. 586 αἱά 
ποΐ 5ΐδρ ἰογνασγα ἴο τηθοί μοῦ ἰονεῖ, δῆς αἹα ποί τῖ586 θὄνβῇ ΠΌΙΩ 
Ποὺ δϑαῦ ; Ὀπὺ τὰς Βαίίον οἵ δ᾿ πηγεϑί γὰ5 Ὀἰδίη ἴο 566.2 

[Ηγ6 δηΐθυβ ΠΟΥ 115.) 

ΏΘη ΤΙΟΏΥΘΙΙΒ. ὈΓΕΒΘΉΤΥ σδαρῃΐ 5ρῃς οἵ μοῦ δε Ἰονβά, 
ΠΡΏΓΥ ἢ6 ἀδηῃοξα ἰονγαζάς ἤθει, δῃηᾶ σι 5ΠΟ.Ν οἱ ἰξηάετγεϑί 
ῬΑΘΘΙΟ ΘΦΘΏΠΥ Το] πδ΄ ὌΡΟῚ ἤθὺ Κηθθβ; Π15. δΠ15 ΘηὐΙη6α 
αοουΐ ΠΕΙ Ἰονιηρῖγ, δηα ὌρΟὴ ΠΕΙ 105 ἴα ϑεαϊβα ἃ Κίβ5 ;3 
- 886 [6 ψΏΠῸ σ ἢ πιοβί σϑγαοὶ αι] 655 νγα5 [αίη ἰο πη 
ΓΕΘΡΟΠΒΙΥΘ ΔΥΠ5 δου ὮΘΓ ἰονοῦ ; {Π] [ῃ6 Ὀδησιθίοσβ, (ῃ6 116 
ἴῆεν ραζΖεαά «]Ϊ ὄεγϑϑ, οἰδρρεά δαῃάβ δῃηά οτἹβα “ηοοῖε 17 Βαΐ 
ΏΘΏ []ΟΠΥΘΙΒ. ΤΟ56 ΠΡΟῚ ἢ15 δεῖ, δῃᾶ τἰβϑίηρ πῆρα Ατδάῃθ 
ἴο μεῦ {11 Ὠειρῃς, [86 .δοίίοῃ οὗ τἴῇοβα ἰονθὺθ ἃ5. [Π6Ὺ [κἰ5564 
Δα [οηα]εα ομξ δῃοίμευ νγὰ5 ἃ [ῃϊηρ ἴο σοηίοιῃηρίαίῖθ. Α5 
ἴο ἴῃ8 ϑρεοίβίογβ, ἴμθυ σου] 566 δαὶ θιοηγϑαβ ψὰ5 ἱπαθοά 

1 παιξοῦνται. Τα ϑυγδοῦβαῃ πδίαγα! γ 565 [ῃ6 ΤλοΥῖο όσα. ὅ6εε (οβοί, 
ἢ γος, Χορ. Ὁ. τό, Ἀοίβθ 232. Ἐπίμεγίοτα, δὶ άγγπμεοσλμςο, Ὁ. οἹ. 

2. Τῆι, “16 αἰ συν 5ὴ6 δά ἴο Καθρ 50 511 τῦὰβ ενάθης, 
δ. Ογ, ““δηᾷ ϑῃοϊγοηρ 5. αΥπ5 ΔΡροσΐ ΘΓ ΠΠΡΓΘσθθαῖ ἀροὴ ἢ6Γ Πἰρ5 ἃ 

[κ155,᾿᾿ 

4 Οὐ, ““1Π6ἢ νγὰ5 1{ ροβϑίθίβ ἴο 566 1ῃ68 τοῦθ [ῃ8ὴ τλΐπηϊο ρεβίαστγεϑ, Ὁ 
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τηοϑδ Ῥϑδαῦι}, δημᾶ Ατδάπα {6 βομὴθ Ἰουεῖν ὈΪΟβθοῖα ; ΠΟΥΙΓ 
ΜΈΓ [Πο56 τηοοϊκιηρ ραβίσγοθ, Ὁ γ68] [5565 βθα]θα οὐ Ἰονίηὴρ 
105; δῃά 50, σι ᾿μδατῖβ δἤδιηβ, [ΠῈὺ ραζεα δχρεοίδητϊ,υ. 
ΤΏΘΥ οου]Ἱᾶ δα [ῃ6 αιρϑίίοη δε Ὁ ᾿Πϊοηγϑ5, ἀϊ 5806 
Ιογε Ὠἰτη ὃ δπᾶὰ ΠΘῚ δῆβϑει, 85. ὈγΕΓΓΠΥ 950ὴ6 ὅύοτα 586 αἹά. 
Απᾷ ψ|88] 850. φαγηθϑίίν, μοὶ ΠΙοηγϑιβ ΟὨΪγ, θαΐ 411 ῥγεβθηΐ, 
Δα ΘΟ δὴ οδίῃ ἰῇ σοΙΙΟΩ : [86 ῬὈΟΥ͂ 8Δη64 617] ΜΕΘ 
ΘΠΠΥ δηᾶ ἰπαθθα ἃ ῥρδὶ1 οἵ ὨΔΡΡΥ͂ ἰογεῖβ. 50 τῃποῇ [655 αά 
[ΠΕΥ ταϑοιαῦϊα δοίογβ, (τα 64 ἰο οατίαίῃ ροδίασοθ, μδῃ ὑο 
Ὀείηρθ Ὀδηΐ οὐ ἀοϊῃρ ψμαΐ [ῸΓ τ ΔΗΥ ἃ Ἰοηρ ἀδΥ ΤΠΕῪ Παά 56ει 
[Π6 1 Ὠρατγίβ οη. 

Αἱ Ἰαϑὲ θη [μ686 ἴνγο Ἰἰόονξίθ, σδιρηΐ 1 Εδοῇ ΟἾΠΕΙ 5 
ΔΙΊΏΒ, ΜΕΙΘ 56 ἴο 6 ταιῦχτηρ ἴο [86 πρ[41 σοῦοῦ, {ῃ6 
ΤΑΘΙ ΘΙ οἱ [6 5ΌΡΡΕΙ ραιίγ τυτηξα ἴο ψΙΠαγα {μου βαῖνϑϑ ; 
δηα ψὮ15ῖ τΠο56 οἵ με Ο ετῈ ὈΠΙΔΙΤΘα σόα ἴπδΐ [ΠΏ 6 Υ 
ψουϊα ψεά, ἰοθε ο σεῖς ψεάδρα τιουηίθα {πεΕῚ Πούβ65 
Διηα ρα] ορεά οἔ ἴο Ἰοΐῃ [Π6]Γ ψίνεϑ, ἴῃ ποδὶ οὗ τηδιτ θα 10Υ5. 

ΟἿΪγ ϑοοταίθϑ, δηά οἵ [86 τεϑὶ [88 ἔδν ἡ Ο΄ 5811] τοιγαϊηθά.. 
ὈεΕὨΙηΩ, δηοη βοΐ οὔ ψιτἢ (]11|δ5, ἴο βεοὶς οαξ Τσοοη δηα Ὠϊ5 
500, δη4 5ῆδτα [86 νὰ κΚ. 

Απά 850 [Π15 ΒΌΡΡΕΙ Ῥδυίν, δϑϑθιη θα τῇ μόρου οἵ Δαΐο- 
Ιγει8, Ὀτοῖίζα ὉΡ. 

1 Οτ, ““οη {86 {ρίοβ οἵ δχοϊϊεπηθηῖ, ἡ ΟἿ. 7εἼ4, 111. 1. 14, ἵν. 2 (Τγϑ5. 
γνΟ]. ἢ, ὈΡ. 5, 23). 
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ΗΙΕΚΟ, οα “ΤΗΕ ΤΥ̓ΚΑΝΤ’ 

Α ΙΑΙΟΘαΌΕΝ 

ἹΝΤΕΕΙ ΟΟἸΤΤΟΝ5 

ΞΙΜΟΝΙΌΕΘ Οὗ (6οβ, [86 ροεῖ; 

ἩΊΙΕΒΟΝ οἵ γγϑοιδα δηα (εἶδ, (ῃ6 ἀδϑροί, 

Τπϑρίηατν αδίβ οὗ αϊδίοριθ, οζγοῶ 474 Β.6. 

1, 1-- 2 

1.--- ΟΝ ὌΡΟῚ ἃ {ἰπ|6 Θπηοηϊθ5 {π6 ροοὶ ραϊᾶ ἃ νἱϑι ἴο 
Ηΐοῖο τῇς “ἰγτδηῖ,  δηᾷ ψΏθη ΟΠ οδίδιηθα {ῃ6 [ἰεἰβασα 
ΤΕ ΖυΪϑΙῖ6, ΒΤ 465 Ῥερδη [Π15 σΟΏ ΜΟΥ βΘΙΟῊ : 

γγουϊα γουὰ Ὀ6 ρ]ξαβεβα ἴο ρίνε τὴς ἰηΐογμιδίίοη, ἩΊΘΓΟ, 
ὌΡΟΩ οογίδη τηδίζουϑθ, 85 ἴο ΜΏΙΟὮ 10 15 Π͵ΚΕΘΙΥ γοι πᾶνε ρυξδίαυ 
Κηον]εάρα ἤδη ταγ561{} 3 

Απά ρῖαυ, ψιμαΐῖ βοτί οὗ {πιηρθ ΠΊΔΥ ἴποβα Ὀ6 (Δηϑετθα 
Η!6ΓΟῸ), οἵ ψὨΙΟΩ 1 σα Πᾶνε ρογεαίευ Κποσ]εᾶρα τἢΔη γουγβΕ ], 
ΠΟ 86 850 Ψ)|Ι566 ἃ ΙΔ ἢ 

1 Κηον (τεριοα {πΠ6 ρος) [μαὺ γοι ψεῖα οὔοα ἃ ῥγίναϊβ 
Ροδίβοη,5 δΔηα δ΄θ ΠΟΥ ἃ ΤηοηϑῸἢ. Τ0 15 Ὀαΐ ΠΠτοῖγν, [Ποσθίους, 
[δὶ Βαγνίηρ ἰθϑιθα Ὀοίῃ οοπάιϊ!οηβ,, γοὰ 5ῃου]α πον Ὀείζου 

1 ΟΥ, “οϑὴ6 ἰο ἰῃ6. οοὐγὲ οὗ [ῆ6 ἀσϑροίίς τλοηδτο ΗἩΐϊογο. ἡ ἘῸΓ [ἢ6 
ἄγαγιαζξίς όγεοηαξ 5εὲ6 τσ, ἘΤΟΙ 4θη᾽ 5 Τηἰγοάποίίοῃ ἰο τῃ6 “726γ071 οἵ ΧΘΠΟΡΒΟΗ. 

᾿ 2 Οἵ, “"“ψου]α γοὰ ΟΠ ΡῈ τὴθ ὈΥ͂ Ἔχριαϊηϊηρ οογίϑίη τηδίζογθ, αἃ5. ἴο ἢ 
γοῦΓ πον] αρθ Ὡδίυγα ν (τ θοθμ5. ΠΥ ΟῚ ἢ ̓ 

ὃ Ογ, “8. σογησηοῃ οἰ ΖΘ,᾿ ἡ “8 ΟΓΑΙΏΔΥΥ τηοτγίδὶ, ̓ἡ “6 Ῥτῖναίθ ἱπά]ν! ἅπ8].᾿᾿ 

Δ ΟτΥ, ““Βανίηρ᾽ Ἐχρου θηοθα Ῥοῖῇ Ἰοἱβ5 ἴῃ 116, Ῥοίῇ ἰοτγτηβ οἵ Ἔχἰβίβῃσθ." 

ΝΟΙ,, 11Π1-- 1 24 



354 ἬΤΙΕΒΟ, ΟΕ “ΤΗῈΕ ΤΥΒΑΝΤ ἀρ τάδ νς 

[Δ ταν 56 1, ψῃθγείη [86 πί|ὸ οἵ τὴς ἀδϑροίίο ταΐον ἀπ 5 του 
[ῃὴ6 Π|8 οἵ ΔΗΥ͂ ΟΥΟΙΏΔΤΥ ῬΘΥΒΟΏ, ἸοοκΙηρ ἴο [ἢ6 σιιη οὗ ογ5 δηά 
ΒΟΙΓΟΥ͂ΘΒ [0 ΨὨΙΟΏ ΠΟΘ 15 ὨΘΙΓ, 

Ὑνουα ἰξ ποῖ Ὅ8 βἰπηρίεῦ (ΗΊΘΓῸ τϑρ] 64) 1 γοῖι, ου γοῦγ 
, 5146, ὙΏΟ 816 5111] ἰο- ἀδὺ ἃ ργῖίναίες ρϑίβοῃ, ψουἹά το β ἢ ΤΥ 
ΠΘΙΏΟΙΥ ὈΥ ΤΘΟΔΊ]Π]ηρ [6 νυοῦ 5. οἰτουτηβίδησθβ οὗ δ ΟΥ̓Δ ΏΔΙΥ 
τηογία]! 5 1 Ρ ὙΠ τμ6586 Ὀεξίοτα τὴρ,5 1 9ῃοι]α ὉὈς Ὀεοίζεῦ 
8.016 ἰο ἀθϑοῦθε {ῃ6 ροϊηΐβ οἵ ἀιδγθηοθ Ώ]Οἢ οχὶϑὶ Ὀδίνθθῃ 
ἴ[ῃ6 οἠβ [πὸ δηά {6 οἴδϑυ. 

ΤΏῸ5 τ νὰ (μας ΒιμλοηΙ 65. σροκε ἢτθί : ὙΝῈ]1 (ἤθη, 85 
ἴο Ῥυναῖθ ῬΟΥΒΟΏΒ5, [ΟΥ ΤΥ ρᾶτί 1 οΟΌδβεοενε," ΟΥ̓ΘΘΘΙῚ ἰὼ Πᾶνα 
οὈβεγνεά, [ῃδὲὺ χε δῖα 114016 ἴο νδύϊοιιβ ραίηβ δη4 Ρ]θαϑαγοϑ, ἴῃ 
1ῃ6 5ῆδρε οἵ 5ἱρῃϊβ, δοιῃάβ, οὐουτβθ, πηδαΐβ, απ ἀπ η[κ5,  ΒΙΟΒ 
816 σοηνευβα (Ὠτουρῇ σε ἀνθητε5. οὗ 56η86---ἰο ψῖΐ, [Π6. 
ΟΥ̓́65, ΘΔ.5, ΠΟΒ(Π1|5, τηουῖῃ. Απα [πθγθ δ΄ίδ οἴμεῖ ρ] αβιΓ65, 
ἴῃοϑα πϑιηθα οἵ Αρητγοαιτέ, οὐ σῇ οἢ (η)6 σἤϑηηθὶ. δῖ ψ6]]} 
Κηοῃ. ὙνὮ16 δ ἴο ἄεξρυβθβ οἵ δϑαΐῖ δῃᾷᾶ οοἱἹά, [ἢ]ὴρ5 Βατά 
δ σοῖς, [δῖηρο ᾿ρῃς δημα ἤθανυ, [ἢ6 βθῆβθα δρρεα]ϑά ἴο Βετζε, 
1 γεβηΐαγα ίο Ὀθ]΄θνβ, 15 τηδΐ οὗ [πΠ6 σῇοϊα Ῥοάγ :6 ὙΏΕΓΘΌΥ ΜῈ 
αἸβοθσῃ [Π656 ορροϑιίθβ, δπα ἄθγίνα ἴσου {Π6Π ΠΟΥ͂ ρῬδίῃ, ΠΟ 
ὈΙΘαβαγθ, Βπΐ ψΙ ταραγα ἴο τ ηρθ Πδιηθα ρσοοά δηᾷ 6ν]},5 ὦ 
ΔΡΡΘαΥ5 ἴο τὴη6 {παῖ βοιῃθίπη65 [Π6 τηϊη (τ 5011) 156] 15. {Π6 
5016 1πηϑίσυτηθηΐ ὉΥ ΜὨΙΟΝ 6 ΤΟΡΊΒΙΕΥ ΟἿ ῬδΊη5 δηα ὈΙΘαβΌγΘΒ : 
ὙΠΙ5ὺ δὲ οἴου {ἰπλ85 500 ἢ} Ραίηβ δηά ρ᾽δαβιγοθ δ.Ὸ ἀεηνεά 
σομ]οιηΠν [Ὠτουρ Ὀοΐῃ 8ο] δῃᾷ Ὀοᾶν ΤΏριθ ατὸ 50ΠῚ6 
ὈΙΘαβιιγαβ, ΓατΠθυ, 11 ΤΉΔΥ ἰγαδί ΤΥ ΟὟ 56 Ώ ΒΟ η 5, ΪΟἢ δ1Ὸ 
σοηγαυθά 1 5166 0, ἱῃοιρὴ ΠΟΥ δηᾶ ὈΥ γγηδς ΙΏΘΔη5 δηα ψΏΘη 
ὈΓΘΟΙ5ΕΙ͂Υ, ἀγα πλαίουβ ἃ5. ἴο ΒΊΟΝ 1 δ1ὴ 5.11 τποτα σοηβοίουβ 

1 Βπποηϊᾶα5 15 5111 ἰὴ 186 οὔγγϑα] δ ΟΥ̓ στα οοπάϊιίοη οὗ ρτίναϊα οἰξίζθη- 
ἘΠΙΡῚ ; δ6 Βᾶ5 ποΐ Ῥγοϊζθῃ [Π68 5861] ἃ5 γείΐ οἵ ογάϊ ΠΑΙῪ τηϑηῃοοΟά. 

2 Τῆι. “ἴῃ (μὲ οαδο, 1 [π1η1ς 1 σῃουα Ῥεβϑὶ ᾿ς 8016 ἴἰο ροϊπί ουἱ [6 αἄ17ε- 
γεμέία οἵ οἰ Πθγ. 

δ. ΟΥ, “1 1 τα Υ {ταδὶ ΤΑΥ͂ ῬονγοΥ5. οὐ ορδβθγνδίίῃ 1 νγου]α σαν {παΐ σοιηπηοη 

ΤΏΘη 816 ΟΩΡΘΌ]Θ οἵ ραΐϊῃϑ δῃηδ ρ᾽θαϑαγθα οοηνουθα ἰὨγουΡ ἢ οεγίδίη ἀνθημπος 

οἵ 56Ώ56, 85 βρηϊ5 [ὩγοΟ ΡἪ Οὐὐ εγε5, βου 5. [ὨΓΟΌΡΉ ΟἿΥ ΘαΓ5, 5116115 ΓΟ ΡῊ 
ΟἿἿ ποβθϑ, δῃα τηθαίβ δῃα ἀσηκθ [ΠγΟῸΡ Ἢ ΟἿἵ τιοπί5.᾽" 

4 (ἢ, Οἷς. Ὧε Δ. .Ὁ. τι. 56, 8 τ4τ. 
ὅ Βρδάϊηρ ἥδεσθαί τε καὶ λυπεῖσθαι. .. οἵ ἴἴ ψ τ Βτείί. τοδαϊηνσ ὅτε δ᾽ αὖ 

λυπεῖσθαι, ἰτα5]1. “116 δ5 ἰο ροοα δῃα δον] ψχὸ αγὸ δῇεἼοίθα ὈΙΘΑΒΌΓΑΌΙΥ ΟΥ̓ 

ῬαΉ ΠΥ, ἃ5 [Ὧ6 οαβ6 ΤηΔὺ Ὀ6 : βοηθίίηιθϑ, 16 1 δὶ τὶρῃΐ ἴῃ ΤῊΥ ΘοΟΠοΙ βίοῃ, 
τὨΓΟΠΡὮ [6 τηϊη [561 αἴοῃθ ; δ οἴου {{π|δθ΄.. .᾽ 

6 ΤΟΥ, ““1ῆεγν δῖα τηθηΐα] ῬΑΓΗ͂Κ, Ῥδίν ΡΒγϑίοδί. ἐξ 
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οὗὨ ΠΥ ἰρῃοΐδποθ. Νοῦ ἰ5 ἴ ἴο θῈ ψοηάεγϑά δὲ ρειθαρϑ, ἰ {πε 
Ῥοιοθρίοηβ οἵ ψακιηρ ΠΠ|6 1 βοῖὴδ ΜΆΥ 5|ΠΠΚ6 τότ οἰ ΘΑ Υ Οἱ 
ΟἿ 56 2565 [δ ἄο ἴῃοβε οὗ 516 6ρ.7 

ΤῸ [ἢ15 βἰαίειαθηΐ Ἡΐοῖο τηϑᾶθ δῆβνεῦ: Δηά 1, οσ ΤΥ 
ρατί, Ο᾽ διμπηοηϊᾶθβ, σου] Πηά 1{ Βατά ἴο 5ἰαΐςβ, ουἰβιθ {Π6 [151 
οἵ [ῃίηρς ψΠΙΟῆ γοῦ ἤαᾶγα πδιηθα γοῦγτϑο!, ἴῃ ψνῆδί τοϑρεοΐ (ἢ6 
ἄεβροῦ οδ μᾶνγα οὐμεὺ σμϑηη6]5 οἱ ρετοερίοη." 850 [δῖ ἃρ ἴο 
[Π15 ροῖϊῃΐ 1 ἄο ποΐ 566 [μδΐ (ῃς ἀδϑροίίο [1{ αἰδυβ ἢ δὴν νὰ Υ 
αἰ 411 ἴτοῖῃ [ῃδΐ οἵ σοζωγηοη ῬβΟΡΪ6. 

ΤΏΘη ΘΙΠΠΟΠΙδΘ5 : ΟἿΪΥ [ἴῃ [15 ταϑρθοῦ 10 βΌγεΙν αἸΠΕ15, 
10 δῖ [ἢῃ6 ρ]δαθαγαα ὨΙΟἢ [Π6 “ἰγγδηΐ ἢ δηΐου ἰὨΤΟΙΡὮ 81] 
{π 656 ϑαγϑύδὶ δυθῆπθ5 Οἱ 5656 Δ΄Ὸ ΤΩΘΔΗΥ͂ {ΠΠ}|65 ΙΏΟΓΕ ΠΠΠΏΘΙΌΙΙ8, 
δηα [86 Ῥϑῖηβ ἢ6 ϑΌΠΟΥΒ ἃ1α [81 [ΘΜ ΕΥ. 

Το ψΏΙΟΩ Ἡΐοτο: ΝαΥῪ, (μαΐ 15 ποῖ 50, ΘΙΏΟΏΙ4 65, ἴα Κ6 ΤΩ 
ΜΟΓΙΑ͂ [οὐ 1; [ῃ6 ἴδοὶ 15 ταῖπου ἰῃδὺ ἰῃ6 ρδβαβαγοθ οἵ [ῃ6 ἄδβθροίῖ 
816 δι ἔδυνε [ἤδη [Πο86 οἵ ρΕοΟρ]6 ἢ ἃ Βα ]ου σοπαϊποῃ, δηάᾶ 
Π15 ῬδΙη5 Ποῖ ΟὨΪΥ͂ ΔΓ ΤΏΟΥΘ ὨΠΤΆΘΤΟΊ5, απ ΤΟΤΕ 16 Ώ86. 

ΤὨδΐ βου 45. ̓ ΠοΥ 1016 (Ἔχοϊαι θα Θ᾽ μη 465) ; 1{ 10 ἡ γ6 
ΤΟΔΠΥ 50, μον ἄο γοῖι Ἔσχρίδίη [ῃ6 ραϑϑιοηδία ἄθϑῖσα σΟΙΠΠΟΏΪ, 
ἀΙϑραγεα ἰο ψιε]α ες ἰγγδηῦδθ σοθρίσα, δηᾶ ἰμαΐ ἴοο οἡ (6 
ρατζί οἵ ρείβοῃϑβ τεραίεά ἴο Ὀ6 [ῃ6 δρ]θϑίὶ οἵ πε Ὁ ὙνὮΥ 5ῃοιμια 
811 τῆθῃ δῆνυ [ἢ6 ἀδϑροίις τπομδιοῇ ὃ 

ΒῸΓ ἴῃ 41-ϑ]}Ποϊϑηΐ τεαβο (μῈ ταρ 164) (παῖ [ΠΕ ἰουτη 
σΟΠΟΙ ΒΙΟΩ5 ΟἹ ἰῇ τηδίζοσ ψιῃοὰῦΐ Θχρϑύίθηοθ οἵ (6 ἵνο 
σΟΠ ΘΙ ΠΟη5. Απα 1 Μη] ὃν ἴο ρζονε ἴο γοῦν {86 ἔτπ|ῃ οἵ ψμδΐ 
Τ 580, Ὀερίμηΐηρ σι τὰς [δου οἵ νἱβϑίοῃ, ψμιοῆ, τ 1655. τὴΥ 
ΤΘΙΟΙΥ ὈΘΌΓΑΥΒ Τ16, γγχὰ5. ΟἹ 5[αυ ]ρ-  ΟΙηἴ. 

61 {πϑῃ, ΏΘΩ 1 σομλα ἴο γθᾶϑοῃ 5. οὐ 186 τηδίζου, ἢγϑὶ οὗ 
411Ο Εξ1 Πηα [ῃμδΐ, δ5. τερασᾶβ [ῃῆ6 οἷἶδϑθθ οἵ οδήβοίϊς. οἵ ψὩ]Οἢ 
[6586 οἵὸϑβ οἵ νἱβίοῃη δῖα (Ὡς. σβδηηθ,, ἢ τῆς ἀδοροί 85 (ῃ6 

1 1, “16 Ἱποίδοηΐβ. οἵ ψϑκηρ ΠΠ|6 ρῥγθϑθηΐ βθηβθ ]Οη5 Οὗ 84. ἸΏΟΥΘ νἱν] 
ομαγϑοίου, " 

2 2.6. ““Ῥεΐηρ Π|κ6 οοηϑείαίοα, [Π6 δαϊοογαίῖίς ρούθοη δα5 ΠΟ ΟἴοῚ βοιτοθς 
οἵ ρογοδθρίίοη : 6 ἢδ5 Ὧο οἷδίτη ἰο ἃ ψιᾶθυ σϑιητΐ οὗ σϑηβαίίοη, δηα σοηβο- 
απθηίν ἰἢπι5 [ΔῚ {Π6γα 15 ποῖ ἃ ρίῃ ἴο Ὀῇοοβα Ῥείνεεῃ {π6 Π|{6 οἵ {π6 ἄδθροί 
αῷᾷ ἰῃαΐϊ οἵ ἃ ῥεϊναϊθ ρϑύβοῃ." 

5. λογιζόμενος, ““ἴο ΔΡΡΙΥ͂ ΤΥ τηοταϊ Ισ γα, ᾿ 
4 ἐν τοῖς διὰ τῆς ὄψεως θεάμασι. ὅ6ε Ἡδτηίηδη, «45. Χεη. γονα, Ὁ. 246. 

θεάμασι, -ΞΞ “" Ξρδοϊδουϊαυ οἤδβοῖβ, 15. Ῥϑούπαρβ δὶ ρίοββ. οἡ “Ἵ“411 οὈ]θοῖβ. αρρτϑ- 
Πϑησί 186. ἐπγουρἢ ν᾽βδίοη.  ΗοΙάδηῃ (οί. ἀρρ.}) νοι ταῖμθ οὔ διὰ τῆς 
ὄψεως τυ Θομπείϊα, 



3.6. ἩΙΕΒΟ, ΟΚ “ΤΗΕ ΤΥΕΑΝΤ ΟΗ. το 8ὶ ταῖτᾷ 

ἀϊςαάναηπίαρθ. ἘΥΕΙΥ͂ τερίοη οὗ {πὸ οι], Ἔδο ἢ ΘΟΙΠΕΤΥ͂ ΟἹ (5 
ἴαιτ δατίῃ, ργεβθηΐβ. οὐ͵]θοῖβ ον οἵ σοπίθιηρίδίίοῃ, ἴῇ 4ι6δῖ 
οἵ ψ]ο ἢ (6 ογαΔΥν ΟἸΠΖΘη 011] νιϑῖί, δα τη 8 δυσοῦσ ἰαῖκαβ5 
Ὠϊπλ, ΠΟΥ͂ βοὴ 6 οἷν [ἴῸΓ [86 58Κε οἵ ϑρβοίδο]θβ],1 οὐ δρβίη, [6 
στοαῖ πϑίϊοηδ] 5561} Ὁ1165,2 ΏΘΙΘ ϑρῃῖδ τηοσὶ Πιδα ἴο δηΐσϑησα 
[ῆ6 ψᾶζΖα οἵ τη] ππἀθ5 μου] βθοῖὰ ἴο 6 οο]εοϊε.58 Βαυΐ 1Π6 
ἀοϑθροῦ 85 πϑίμου ραῖΐ ΠοΥ ἰοῦ ἴῷ {656 ΒΙΡῊ [δϑαναϊβ,: βϑείηρ 
11 15 ποῖ 8416 ἴοῦ ᾿ϊ ἴο ρὸ ψΏθτα Ὧ6 ΜΠ] Πηα ὨΠΏ56Ι δ [ῃ6 
ΤΊΘΙΟΥ͂ οὗ [Π6 Δ5βει ]6α οτοναάβ : 5. ΠΟΥ 816 ἢϊ5 ΠΟΠΊ6 δῇδιτθ ἸΏ 
ΘΌΟΘΗ ΒΕΟΘΌΓΙΠΥ δὶ Ὧ6 οδῇ Ἴδαν ἴθ ἴο 1ῃ6 φιδγαιδη5}1Ρ οὗ 
οἴμουβ, ΜΒ 15ὺ Ἦδ ν βιῖθ [Ογοῖρῃ ρατίθ. Α ὑποίοϊα Δρρι ΘΙ οη : 
Βαπηΐβ ἴσῃ : ὁ μ6 ψ1] Ὀ6 του θά οἵ 15 [Ὥτοησ, δπα δ [Π6 ϑαπὴλς 
τηβ 6 Ῥονθ 685 ἴο [Α|κ6 νβηρθαησθ οἡ 5 γοηράοεοτ 

ῬΕΙΏΔΡ5 γοι ΜΙ ταοϊοτξ : ““ὙῺΥ 5ῃου]ᾷ μ6 του]6 ἴο ρὸ 
ΔΌτοδα ἴο 56 ΕἸκ Ὁ δύο (πηρθΡ ὙΠΘΥ ἀγα ϑπΓ6 ἴο σοϊηξ ἴο 
Ὠϊτη, δἰ μουρ Ὧδ βἴορϑβ δἱ μοιηβ. 85, Βηοπϊᾶδβ, [Πδΐ 15 5ὸ 
ἴαυ τὰ ; ἃ 51284}} ρετοβηίαρε οἵ πεῖ ἢὸ ἄοιδί Μ1], δμα [ἢ 15 
ϑοδῃΐ τ ο]οῖν Μ011 6 5ο] ἃ δ 80 Ὠϊρῇ ἃ ρυῖσα ἴο [6 ἄδϑροῖίς 
Ι]ΟΠΔΙΟἢ, (μαΐ (86 Ὄχι τοῦ οὗ (86 τηροοὺ {πῆ6 Ἰοοϊθ ἰο 
ΓΘοθῖνα το [6 ΠΏΡΕΙΔ] ροοκοί, νι] [ῃ6 Ὀπεδϑι ᾿ηΐουνϑ]ὶ, 
ἴθ {{π|65 ᾿ηοσα ἤδη ἢδ σῇ Ὦορα ἴο ΜΊῚη ΠΌΤ 411 [Π6 τοϑί οἵ 
ΤΑΔ Ια ἴῃ ἃ 16 τη ; δηα θη ἢ6 ψΜ1}}] Ὀς6 οἵ 8 

Τὸ ΜὨΙΟὮ 5ιιηοηϊάθδ: Υν 1], σταηίθα γοὰ αν ἴμ6 σψοτβῖ 
οὗ ἴζ ἴῃ 5ιρῃϊθ δηα βιρῃϊβθείηρ ; γεῖ, γοι τημδῖ. Δα, γΟῚ 816 
Ιατρα ρϑῖηθ 5 [ὨτοῸρἢ [8 56η56 οἵ ϑαγηρ; γοὰ ἍὴΟ 8΄6. ὭΘΥΘΥ 

1 ΤῊ ψογαάβ ΑΥ6 ῬΟΙΔΡ5 ἃ ρἷοϑβϑβ. 
2. δ,». ἴῃε ρατηδ δἵ ΟἸγνγαρία, οὐ [86 σγϑαῖ ΠὨιοηγϑία αἱ Αἴθθης, δίς, εἴς. 
ὃ Ομ ίηρ εἶναι, οΥὁ 1 ΜΙ Βγοῖί. δοκεῖ εἶναι. . . συναγείρεσθαι, ἰγϑ 5]. 

“ἐἴὴ ΜΈΏΪΟΝ 1 15 ΓΘοορὩΪΘΘΩ [Π81 σἰρϊς αὶ ἰο Ὀ6 δὴ Ῥθϑὶ Πιιβα ἴο Θμομαΐῃ [86 
δυο δῃᾶ σοηρύδσαία ναϑί τηβϑβϑαβ. ἡ ΕῸΓ οἴδοῦ δπηθηδαίίοηβ 566 Ἡο]άθῃ, 

οὐ. ΔΡΡ. ; Ηδγίτῃ, οὐ. οεἷΐ. Ὁ. 258. 
4 ἐς ὈΘΙΠσίουβ ΘΙ ΡΒ 55165 ἡ; Πί|ι, Ζ ζεδγίες. ὅδε ὙΤδασο. νἱ. τ6; ζζεηι. ΤΥ. 

11. 2, δῦονϑ. 

δ Τιῖ, ““ποΐ ΒΙΓΟΏΡΈΓ ἴῃ ἐμοβα ῥγεβθηί.Ὁ 
6 Οἵ, ““ἼΒε ἀγβδά Ἠὀρργθϑβοθ ἴση, ἢ6 τῇδὺ Ὀ6 ἀεργίνεα οἵ δἰ5 θιηρῖτε δῃηά 

γε Ὅ6 Ῥονγθυίθϑϑ. 
7. (ἢ, ΡΙδῖ. εῴ. 'ἴχ. 579 Β: “"ΗΠ5 5018] ἰ5 ἀδίηιν δηᾷ ρτεεᾶν; δῃηά νεῖ ἢ8 

ΟὨΪΥ οὗ 41] τη 15 ΠΕΝΟΣ 8] ον θα ἰο ΡῸ ΟἹ 8. ἸΟΌΤΏΘΥ, ΟΥ̓ ἴο 566 1ϊηρθ ΜΨΏΙΟΏ 
ΟἸΏΘΥ ἔγθα χθη ἄδθιγα ἴο 566; πὶ Ὧ6 ᾿ἰνδϑ ἴῃ ἢἷ5. ὨΟ]6 ΚΘ ἃ ψογλθῃ Ὠϊ θη [ἢ 
1ἴῆ6 Ὥοσβθ, δηα 15 Ἰθαίοιβ οὗ δὴν οΟἴΠΕῚ οἰζοη ΨΏΟ ΡΌΘ5 ἰηΐο ξΟΓΕΙΡῺ ρδτίβ δηὰά 
5665 [Ὠΐηρϑ οὗ Ἰηΐογοοῖ " (7οννϑ). 

8 Ται, ““1ο σοὶ ἔγοτῃ 186 ἰγγϑῃΐξ 411 ἴῃ ἃ τηοτηθηΐ ΤΊΘΗΥ͂ {ἰπ65 τόσα (ῃδη Π6 
Ψ011 δατῃ ἴγοτῃ 811 {Π6 τοϑὶ οὗ τη ηα ἴῃ ἃ νοΪβ Ἰι[οἰἴτηθ, αηα ἄδρατί. "Ὁ 
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οηἰθα οἵ {παῖ ϑνθοίθοι οὗ 411 βοπηάϑ, (ῃ6 νοΐος οὗ ρύβίβε, 
5176 81] Διο γοὰ! ἃ΄Ὲ ἰοὺ ἜΥΕΥ ριδιϑίηρ νειν ίηρ γοι (0 
Δα δνουυίηρ νοι 5880. ᾽ν Ὠ1δί, σοηγϑίβεὶν, ἴο {πᾶΐ πιοϑίὲ 
ΠΑΥΘἢ δηᾶ σταῦηρ οἵ 411] βοιππάβ, ἴῃς ἰαηρθαρε οἵ ἀΡι58, γΟῸΓ 
ΘΔΥΘ Δ΄6 564|644, Β:Ποσ5α. ὯὨῸ ΟἿΘ ΟΔΙΘ5. ἴο ϑρθαΐζς 6ν1}] αρδϊῃμϑί ἃ 
ἹΔΟΏΔΙΟΝ ἴο ἢΪ5 ἴδ 66. 

ἼΠθη Ηϊεοῖο: Αμά ψὮἢδὶ ρ᾽δαθασα ἀο γοὶ ΒΈΡΡΟΒΕ ΤΏΕΓ 
αἰ ϑιίηθηοθ ποσὰ 6Υ1] γογβ 1ΠΡ]165, ΏΘΩ 11 15 δὴ ΤΟρβη ββοζεῖ 
[Π ἰῃοϑ6 ϑθαΐ ρῬεύθοῦβ δῖ οδμογιϑηίηρ 411] δεν} {ποιυρῖβ 
ἀραϊηβδὶ 6 ἔγγαηῖ ἢ ὙΥ̓αΐ τλτίῃ, ἄο γοι ἱπηΔρΡΊΠ6, 15 ἴο Ὁβ 
οχίγδοιθα ποτ [Π6ῚΓ ΡΔΠΘΡΎΓΙΟΒ ἯΏΟ 416 βαθρεοίεα οἵ Ὀαϑίοσίηρ 
ΡΓ84156 ουὖἱ οἵ τηθῖα Παίίουν ἡ 

ΘΙΟΠΙΘ5 τηδᾶθ δϑεῦ: 65, 1 τασδὶ ᾿ηΠαρ6α δατη, 1 ἀο 
σοησβάδ ἴο γου, [μα ρῥγαῖβε δομα 15 ϑυγβείθϑι ψὩΙΟὮ 15 Ὀτεδίῃθα 
ἔγοιη 1105 οἵ ἔτεα. τἤθῃ δϑβοϊ ον ἴτεθ, Ῥεῖ, Ἰοοῖὶς γοῦ, ἤθτα 
15 ἃ ροϊηΐ : γοι ΜΠ] βηά 11 Βατὰ ἴο ρεύϑιδάθ δποίμεγ, ἰμδΐ γοι 
ἀεβροίβ, σι η [16 1ἰπη15 οὗ [ῃο586 ἰῃ]ηρ5 ΏΘΓΘΌΥ 6 οἠΘ δηά 
411 σιιβίδι οἵ ὈοαΊ65, ἴῃ ταϑρθοῖ, [μὲ 15, οὗ πιϑαῖβ δηά ἀὙ1 5, 
Βαανα ποῖ ἃ ἴδ σίου ταηρα οἱ Ρ]ΘαΘΈΓΕΒ. 

γε5, 5Πμηοηϊάθ5. (Ώ6 δηβνγεγθάλ), απ δὲ 15 ποσθ, 1 ΚΠΟΥ͂ 
(88 οχρίδηϑίίοη οἵ ἰῃ6 σομηηοη νεγάϊοί. ΤῊῺΘ τ] ΤΥ Πᾶνα 
σοηθ ἴἰο ἴῃ σοποϊβίοη [ἢδὲὺ 6 ΤΠ ΟηΔΙ ἢ 5 δαί δηα πη ΜΠ 
ΘΥΘΔΙΟΥ Ρ]θαβατα ἴἤϑη ἄο οὐ ΠΑΙῪ ΡῬΕΟΡΙΘ, Ὀδοδῖβα [6 Ὺ Πᾶνα 
σοί {ἢ6 ποίΐϊοῃ, {Π6Υ {Ππδηβοῖνοϑ οι] τλᾶῖκα ἃ Ὀδίζευ αἸΠΏΘΥ 
ΟἿ τὴς νἱδηᾶβ βεινθᾷ δ οἿἹὔ᾽ ἰδ 0]65 ἴδῃ [6] οσῆ. Αμάᾶ 
ἀουθι1655 ϑοπια Ὀγθαΐκ ἰὼ [Π6 τοποίοην οὗ οσυβίομῃ ρίνεϑ ἃ Π1ΠΡ 
ἴο ρίθαβασθ Απά {δαΐ Ὄχρίδίηβ ΜὮΥ [οἱ ἴῃ φξηθίαὶ ἰοοῖς ἴου- 
ΑΙ ὙΠ ο]δαβατε ἴο Πρ ἄαγϑ δρᾶ ΠοΙν ἀδγ5---τηδηκιηα δἱ 
Ιατσα, Ὀὰΐ ποί [ῃς6 ἀσβροῖ ; 815 γνγ 6 ]]-ϑἰοο κα ἰδ 0]8 ργοδηϊηρ [τΌ]Ὰ 
ἄδΥ ἴο ἄδν πράου 115 ψεῖρῃς οὗ νἱδημθ. δάμηϊῖ5. οἵ Ὧο ϑίδίβ 
Οσοδϑίοηθ. 80 [ἢδί, ἃ5 [Ὰ 7 ἃ5 {Π15 ρυισα]8 7 Ρ]Θαβαγο, ἴο ὈΕρΊη 
ΜΠ ἢ, ροάβ, [ῃ6 ρίδαβισα οἵ δηιοϊραίοη, [ἢ 6 ̓ ποηδΙῸ ἢ 15 δἷ 

ἀϊδαάνδηίΐαρα ἃ5 σοιῃραγεα ΜΠ ρυναΐα ΡΘΟΡΙΘ. 
. Απά ἴῃ [ῃ6 πεχὶ ρίδοβ (μ!6 σοῃε πη), 1 ΔΠΔ 5016 ΥΟΙΓ ΟΥΏ 

1 (ἕ Οἷο, 27γ0 Α4γεᾷ. 2ο, ""“ΤΠθρλϊϑίοοϊθηι ΠΠππὶ αἀἰϊχίσθα αἰαῖ οτ ΘΧ 60 
αυδογογοῖαγ, “ααοα δοζοβϑηβ δαξ οὐ͵α5 νοσθηλ 16 η ἰϑβίσηθ δαάίγοι᾽ : “ 6]85, ἃ 

40 508 νἰτίι5 ορίπλ8 ῥγαθαϊοδγθίαγ, 
2. “0 ῃ6. Κηονϑ Ρ]δίηἶνγ ἰμαὶ ἰθθθθ ἄσμῃρ αἰἰϊεπάδηϊβ βἰδπα ἴθι {6 

τηῦίες, θαΐ ΠαυθΟΌ ΘνΟΥῪ 6}]}} (Πουρ ἢ ἀραϊηϑί {πο ὶγ δαϊοογαίίο Ἰοτγά, "Ὁ 
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ΘΧΡΘΙΘΏΟΘ Μη] θαι τἴη6 οὖῦδ 50 ἴαγ : [26 τότε νη 45 56 
Ὀείοσβ 8 πηδῃ δὶ ἰ8016 (Ῥεγοπα τιμαὶ ἀγα 5. ΠΟ] 6η1),} [ΠῈ τηογα 
αΌΙΟΪΕΙν Μ}1]] σα είν οἵ δαϊϊηρ ονογίακε τη. 80 πμδΐ [ἢ δοῖιδ] 
αἀυτγαίοη οἵ τῆ6 ρίξαϑιγα, ΒῈ ψΊ 5. ΤηΔΩΥ ἀἰσῃ 65. Βαβ 1655 ἴο 
Ὀοδϑβὶ οἵ ἴδῃ [6 τηοάογαϊα Ἰἰνθυ. 

Υε5, Ὀὰϊ ροοά ρϑοίοιβ! ϑ0τεῖν (υτΌΚα ἴῃ ΒΙΠηΟη]465), 
ἀυπηρ ἴῃ6. δοῖπ] ἰἰτης6,2 θείοτθ {πΠ6 ἀρρϑιτςθ 15 οἱογεά, [ἢς 
ΒΑΒΊΓΟΠΟΤΩΙΟ Ρ]Θαβατα ἀδιινεα ομπλ [ἢ6 σΟΒΠΠΕΓ ὉΠ] οἱ ἴατε ἴδῃ 
δχοβϑάς ἰῃδΐ οἵ [π6 σβδδρου ἀἰπηοτ- (8016. 

Βαΐ, 45 ἃ τηδίζευ οἵ ρ]αίῃ Ἰορῖς (Η!δίο τεϊοτίβα), ϑῃμου]ά 
γοι Ὠοΐ 5840, [ῃ6 ρυθαίθυ. [06 ρίθβαϑθιισα ἃ πι8 [6615 ἴἢ 8ΗΥ͂ 
Ὀιϑῖηθθβ, [86 τλοσα δηςιιϑϊαϑίῖς 15 ἀδνοίίοῃ ἴο [Ὁ 

Τα 5 αὐ ἔτ (ΠὨ6 δηϑνογθά). 
ἤἥτεγο. ᾿Γ θη ἤᾶνα γοι Ἔν ποίϊσεα (π8ὺ οτοσηξα ἢρδάβ 

αΙΒΡΙΑΥ τλοῖθ Ὀ]Θαϑαγα 1 δἰζδοκίηρ [μ6 ὉΠῚ οἵ ἴατε ρτονιἀεά 
ΤΏ 6, ἤδη ρσγιναῖα ρεύϑοῃβ [Π6]τ5}Ὁ 

Νο, ταῖμϑυ (ῃ8 τανϑῖβα (16 ροεῖ δῆβεσααλ); 1 δηγίῃίηρ 
[ΠΕΥ 5ΠΟΥ͂ ἃ 6585 ἄεργεβ. οἵ ριυβίο," ὉΏ]655 ΠΘΥ 16 νΒΌῪ 
1Ὸς]1εα. 

611 (Π!]Ἰ6τὸ Ἵοομπηπεα), δηάᾶ 411 ῃεθ86 σψομάθγη]γ. τηδάς 
ἀἸ5η65 ψΙΟἢ αἴὸ βεὶ Ὀείοσγα (Π6 ἰγγαηΐ, οὐ πἰπ6- [Θ[ῃ5 οὐ ἘΠ 6ΠῚ, 
Ῥαθδρ5 γοι ἢδγε οὐβεινεά, ἀγα σομη δ ηδίοη5 οὗ [Πἰηρδ δοϊα ἴο 
[868 ἰαδίβ, οὐ ραηρεηΐ, ΟΥὁἨ ἀϑιΠπροηΐ, οΥ αἰκίη ἰο [Π656 Ὁ 8 

Το Ὀ8 5016 [Π6 7 δῖα (Ὠ8. δηβνεγαα), ππηδίαγαὶ νη 5, Ομ 6 
Δηα 811, 1 ΤΥ Ορ᾿ηΐοῃ, τηοϑί δ] θη ἴο ΟΥΑΙ ΠΔΙῪ ρα]αίθϑ. 

Πἤώγζο. ΤῊ ἴαςῖ, [μ656 σοπμάϊτηθηΐθ σῇ ΟὨΪΥ Ὀ6 τοραγάδά ἃ5 
[88 οἴανίηρβ " οὔ ἃ 5ἰοιηδοῃ ψεακεηθα ὉΥ Ἰυχυτίοιι5. Πνίηρ -- 

1 τὰ περιττὰ τῶν ἱκανῶν. ὙΠΕ6Ξ6 ψοτάβ Ἡδτγίηι. οἕ. οἷζ. Ὁ. 254, τορατάᾶβ 
8.5 ΒΘ ΘΧΟΓΕΒΟΘΊΟΒ, 

2. ΤΑϊ. “580 Ἰοὴρ 85 [26 βοιῇ] (1.6. (86. Δρρεί16) δοοερίβ γι ΡΙθαβασα [ῃ 6 
νη 5 ; Ζ.6, [Π6ΓΘ 5. δὴ ἰηΐθυναιὶ, δ δὴν ταῖθ, ἀυτίηρ ΜΏΙΟΏ “ΘΟ ἢ 85. ΤΩ 
508] ἀ6ΠΡ. 5 1ἢ ᾿᾿ ο8 5111 ΔΡΡΙΥῪ απ ἔογ 50 Ἰοηρ. 

5. (ΝΟ, οΐ ΠΊΟΓΘ ὈΪΘασασθ, ας Ἐχοθροηϑὶ [αϑ]αϊουβηθθβ, 1 δὲ ΡΘΟΡΙΪΘ 

ΒΑΥ 15. {γα8.᾿᾿ ἀγλευκέστερον, 5614 ἀρ. ϑυϊά, ἰο Ὀ6. ἃ 5΄᾽οΙΠαπ νγογά Ξε ““τῆοσα 
ΒΟΠΓΙΙ͂γ. ἢ 

Σ Ταϊ, ““δηα {ΠεΕῖΓ σοΏΡΘΏΘΥΘ,᾿᾿ “ὁ ἘΠΕΙΓ ΘΠΘΙορίιαϑ,᾽" δ...“ ΟὈΤΤΙ65, Ῥίοκῖθβ, 
ὈΘΥΘ, ΡΟΡΡΟΓΥ σοημαϊπηδηΐβ. "Ὁ 

δ΄ ΟΥ, ““ἀῃϑαυϊίοα ἰο τηϑη᾿β ἰδϑίθ," “"“σαυΐαγε ἴο ἴῃ8 βεηθίαὶ 1 Π8ΠῚ6 
{μ6ιλ.᾿ . 

δ (ἢ Ῥίαι. Ζατος, 687 Ο; 2. 1. 44. Τάϊ. “σα γοι ἴῃ ἔδοϊ τερδτΊα 
{8658 σοῃαϊμηθηΐβ 85 οἴμε ἴθδῃ.. . .ἡ 56:6 Ἡοϊάθῃ αὦ ἴσο. (εα. 1888) ; 
Ἡδτίτῃ, οἥ. εἷξ, Ὁ. 5πο, βϑαρρεϑίβ ἐνθυμήματα, ““ ἰπναῃπίίοῃβ." 
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51η06 1 δὴ αἰΠ6 συτε {Πᾶΐ Καθ δρρείεβ (μα γοῦ, 1 ἴΆΠΟΥ, 
ΚηοΝ ἰζ ΜῈ} ἴο0) βᾶνε ποῖ {δε 5]ρῃίεδε ἡθθᾶ οἵ 411 {π688 
ἀε]οαία τηδᾶςα {Π]ηρ5.ὄ 

ΤῸ 15 {Π16, αἴ δὴν ταῖθ (ορβογνεα 5ιτηοη! 65), αοουΐ {Πο88 
ΟΟΒΕΪΥ Ῥογαπηθ5, ἢ ΜΟΙ ὙΟῸΓ ΡΘΙΒΟΩ5. δῖ δηοϊηϊεά, ἰῃδῖ 
γΟῸΓ ὨΘΙΡΏΡΟυ5 ταῖμου [ἤδη γοῦτβεῖγοβ Ἔχίτασί δη]ογιηθηΐ Τοτα 
ἴῃθια ; 5 ἃ5 [ὴ6 πηρ]δαβαηΐ οἄοιγ οἱ βοΐὴθ ῃπηθαΐβ 15 ηοΐ 80 
ΟὈνίοι5 ἴο {Π6 βδίευ 85 ἰο [ῇοβε ῆὴο σομηε ἴῃ σοηίδοῦ ΙΓ Ὠ]Ώ,. 

ἄἴϊογο. (ἀοοά, δπα οὐ [Πϊ5 ῥρΓ]ΠςΙρ]6 νὰ 580 οἱ τηδδίβ, [ἢ 
ἢθ ΠΟ ἰ5 ριον: ἀθα σι ἢ 411 βουίβ οὐ 811] οσοδβίοῃβ ὈΓΠΡΘ ΠΟ 
δρρείςα ἴο δῃγ οἵ ῆξιη. Ηδ ταίῃου ἴο ἡ βοῖῃ {μ686 (Πϊηρβ 
ΔΥΘ ΓΑΙΠ165, (Πδὺ 15 1Π6 τϑῃ ψῆο, ΏΘΩ δοιὴδ ὈΠΐδΊΉΠ]Π1ΑΙ ἰὨ]ηρ 
15. Ρθΐ Ὀείοσγθ Ὠΐπ, Ψ11 [αἶα Π5. 11 οὗ 1 ψ ἢ ρ]δαβατγα. 

1 Ἰοοῖϑβ νεΎῪ παπποῦ (πἰεγροβεα ΒΙΓΠΟΠΪ465) ἃ5. 1 [Π6 5016 
ΡΙθαβαγα ἰαῖς γοὰ ἴο οχρίαϊα {π6 νυϊρασ δια! Ὸἢ ἰο ΜΕ ΔΥ ἃ 
ΟΙΌΜΏ, ἡλιϑί 6 {Παΐ παιηδά δῆτε Δρῃτγοάιςό, ἘῸΓ ἴῃ [15 ΠεΙά 
10 15 γοῦ Ὀχνθρα το σοηβοτί ΜΠ ΜὨδίθνευ [αἰγαϑί [Δ], ὙΟΌΓ 
ΕΥ̓65 ΠΊΔΥ ᾿ΙρΗΐ ΟὨ. 

ἄϊεγο. ΝΑΥ, ΠΟ γοῦ αν ϑηηδα ἰμαΐ οἠα (Πϊηρ οἱ 8]] 
ΟΥΠΘΥΒ, [8 Κ6 ΠΥ ΜΟΓ͵ΓΑ͂ [ῸΓ 1, ἴῃ ΜΏΙΟ. ΜῈ ῬΓΠΏΟΕ5. ἃ16 ΜΌΙΒΕ 
ΟἹ τΠδἢ εϑθοσ ρεορὶϑ.2 

ΤῸ δὴ ΠλδΙαρῈ ιδί. [ΡΥΘΘΌΠΙ6 ἃ τηδυγίαρε ὅ Μ ὨΙΟἢ 15 
σοῃίταςοίεα ὙΠ δοὴθ στοαί (δηλ γ, ΘΌΡΟΙΟΥ ἴῃ ΜΘ ἢ δηά 
ἰηἤμπδηςθ, Ὀθδῖθ ΔΔΥ ἴΠ6 ρϑίη, δίποα τ σοηΐοιθ ἀροὴ [ῃ8 

Ὀτἀοργοοα ποῖ ρίθαβθασα ΟὨΪΥ ας αἰδποοη.. Ναχί σΟΙη65 
ἴῃς. πηϑυτῖαρα τηδᾶάρ ΜΠ Θαπ415; δηά Ἰαβδί, ψϑάϊοοῖς ψ Ὦ 1η- 
ἴϑυιοῦβ, ΜΏΙΟΝ 15 αρ ἴο Ὀ6 τεραγαξα δ5 ἀεξρταάϊηρ δηᾶ αἴ5- 
ΒΘΙΨΙΟΘΔΡΒΙΕ. 

ΝοΟΝ ἴου {με Ὡρριοδίίοῃ : ἃ ἀδϑροίίς τπηοπαγοῖ, π1655. ἢδ 
γγεας βοίηδ ἰογεῖίρῃ Ὀτθ, 15 ἰογσγοεα ἴο οὔοοβαε ἃ ψ|Πὲ8 το 
ἴβοϑθβα Ῥδθηθαίῃ Ὠΐπι, 50. μα ἰῃῇ6 Βειρῃς οἵ ϑβαϊ[ϑίβοοη. 15 
ἀφηϊοα Ὠἰμ,.5 

ἱ μετὰ χαρᾶς. ΟΥ,. Αφϑοἢ. ἘΕῪ. 237, στόματος ἐν πρώτῃ χαρᾷ, οἵ ἃ 
ὨΌΏΡΥΥ τη ; Οὔ. χνὶῖ. 603. ᾿ 

2 Βοδάϊηρ σάφ᾽ ἴσθι, οὐ ᾽ξ 45. (οβεί οοηΐ]. σαφέστατα, ἰτει.51. “τὰ δ ἃ 
ἀἰϊδααάναῃίαρε τχοϑὶ οἰθαυῖν ΟΥ̓ ΘΟ ρΘ Ί5ΟοῺ. ψΊ ἢ ΟΥΙΠΘΓΥ [ΟΙ]ς. ̓ 

8 Οὗ, Φ͵μριίζη, '. 9. Ἡοϊάδῃ οὗ. Επτ. Ζ.265. τ68; Ακπάγογι. τ83 5. 
4 (ἢ, Ὅξιῃι. ἐς Ζεῤέ, ὃ ὅρ, Ρ. 499. 55:6 ΡΙαΐ. 62. 553 6. 
ὅ. ΑΔ “βαρθηια οοηίθηΐ, {86 ααἰϊηίθθβθηα! Ὀ]155, ἰῖ5. ααϊῖα αμην ἰο 

Πἰτη.᾿" 
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6 ἰθμάθγ βδίνιος οὐ {π6 ρτοπάρϑοι- βου] οὐ ΜΟΠΊΘΗ, 
ΜΠ ΕΙΥ τοηάεγεα, μον ϑαρουδινεὶυ ομδιτηίηρ ΕΓ δῃά ὉΥ σοη- 
ἰταβί, ον {π||6 ψϑοοσλθ 15 σαοἢ τα] Ἰβίγα 0 ΏΘΓΘ [ἢ6 ΜΠ 

15. Ὀπΐ ἃ 5ἰαγε-- 6 ργοβϑθηΐ, ὈΔΥΕΙ͂Υ ποίςεά ; οἵ {{δοϊκίηρ, 
δὶ [61] ρᾳίηβ δπα ρϑβϑϑίοηβ Μ01}} 1 ποῖ δηρθηᾶογὶ 

Απᾶ 1 ψὰ οοπὶθ ἴο τηδϑοι ]]ὴ6. δἰἰδοῃηηθηΐθ, 511} ΤΏΟΓΘ 

[ἢΔῃ 1ὴ ἴοϑα ψῇοβε εηᾷ ἰ5 ργοοσθδίοῃ, [6 ὑγυδηΐ Πη45. Ὠϊπη- 
561{ ἀεπϑπἀβα οὗ ταποῃ ταἰτ δι] 655,2. ῬΟΟΥ τποηδτο! Ε ϑίπος 
41} οἵ τ15 ἀξ Μ}Ὲ6}} δυγαῦθ, 1 βῃου, [δὲ ἔου μρῆδϑι βαιϑίδοιοῃ,"Ἔ 
ΔΙΆΟΤΟΙΙΒ ἀδεαβ ἡθεα ἰονεβ βΤΟηρ ρϑϑϑίοῃ. ἢ 

Βυΐ ἰβαϑὲ οἵ 411 15 ἔτιε Ἰονθβ ραβϑϑίοῃ ψοηΐ 0 ἰοάρε ἴῃ 
[ῃ6 ᾿ιραγίβ οἵ τῃοῃδιοῃϑ, ἴογ ἴον ἀδηρηῖθ ποὶ ἴο 5οοῸΡ οὐ 
ΤΕΔΑ͂Υ ῥτεν ; ἢ6 πεεᾶς {με Ἰυτο οὗ Ἔχρθοίδιοῃ. 

ὟΝ 611 (Πφη, }π80 5. ἃ τὭϑῃ ΏΟ Πὰ5 ΠΘΥΘΙ ἰδϑίθα {Πἰτθῖ οδῃ 
ΠΑγαΪγ Ὀ6 564 ἴο Κηοῦ {π6 ἸοΥ οὗ ἀτιηκίηρ," 580 ἢ6 ΨΏΟ [858 
ὭΘΥΘΙ ἰαβίεα Ῥαβϑίοῃ 15 ἰρῃοζδηΐ οἵ Αρῃτοάιἐ5 ϑιγεείεϑί 
βθείϑ. ᾿ 

50 ΗΙΘΙΟ επάρα. 
ΘΙΙΠΟΠΙ465. ΔΏΒ ΕΓ ἰΔυρΏ]ηρ]ν: Ηον 580 γοι, Ἠΐοτοῦ 

νΝΩδί 15 [δα Τιονεβ βίτοηρ ρϑϑϑίοῃ [ῸΥ ἢ]5. 501}5 Ὀεϊονεα 
ΠΑΡΑ ΌΪα οἱ ϑρΙΠΡΊηρΡ ῸΡ ἴῃ ΔΠΗΥ͂ ΤΠΟΠΔΙΟ 5 ποαΡ Υαΐ 
οἱ γο ΟὟ ρδβϑιοη ἰοῦ δ] οσἢ 5, συγηδιηθα οὗ τθη “τηοβί 
Ῥοδα α] Ὁ ᾿ 

ϊογο. “ΓΠαϊ 15 ΘΑ 5117 Ἔχρίαἰηβά, Βιγηοηϊάθς. ὙΥδαΐ 1 τηοϑβί 
ἄδϑιίσα οἵ Ὠϊτ 15 ὯῸ ΤΕΔΑῪ 5001], ἃ5 τῇδ τηϊσῃΐ τϑοίζοῃ 1{, μας 
τα Ποὺ πμδΐ 1 15 ἰϑαϑί οἵ 411 (ῃ6 ρυίνιθρε οὗ ἃ ἐγγαῃΐ ἴο οὈίδίη.ἷ 

1 Οὐ, “186 ρϑηῖία τηϊηἰβίγαιτοηβ οὗ Ἰο 1 6ϑι-πουρῃίιθα σνγογάθη δηᾶ ἔα υγῖνεβ 
ῬΟΞ5ΘΘ5 ἃ. οῇδστῃ ραϑί (6 Πρ, Ὀαΐ ἔτοτὰ ϑίανθ, {{ ἰΘἀοΥθα, [Π6 τανοῦβθο οὗ ψε]- 
ΟΟΠΊ6, ΟΥ̓ΪΓ ἢοΐ Του βοοιαΐηρ. . .᾿ 

2. ἐἐΤογϑ βϑογαεᾶ ἴο [ῃδἱ ροάάᾶθ85 [δἱγ δηά ἔγεε ἰὴ βανεη γοϊθρί ΕΡΏτοσυηε. 
8. ἘῸΓ πολὺ διαφερόντως οἵ. Βτονηΐηρ (446 Κορί67), τοὶ ᾿μάἀθβά οὗ Αρῆτο- 

ἄϊδια οοῃ]οϊηθα ἢ Ετόβ, θὰ οὗ ἴῃ6 ταυβιοῖδη 5 βἰ τ: 

Τῆδὲ οἂξ οὗ [ἢγεβ βουῃᾶβ δ8 ἔγαμπιθ ἢοξ ἃ [τ βοπηά, Ρπ δὶ οἴδυ. 

4 2,6. ““Ἐχδ5, τῆς. Τιοτᾷ οἵ Ῥαβϑίοῃ, τασδὶ ἰεπα εἷς Ββαηάᾶ." “Βαϊ, 6 
Ῥτοοεβάς, ““1ῃδ ροά ἰβ5 οου ; 6 ἢδ5 1Π|1|6 {|π|ὴρ' ἔοσυ ἐῃε Ῥγεαβίβ οἵ [ίηρβ. δ 
15. ΤΟΓῈ ΠΠκογ ἰο Ὀὰ ἰουπαᾶ ἴῃ [6 οοἰΐαρε οἵ 186 ρϑαβαῃΐ ἰθδῃ (86 Κίηῃρ᾽ 5 
Ῥϑίδοθ." 

5. ΟΥϑ, ““δυδῦ οἢ [86 Πβεῖς οἵ πορβά-ἴου ὈΠ155 ἢ6 [οΠ]οννβ."" 
δ πρβάϊηρ ἢ Ἡο]άβδη (αἴεγ Ἡ. ϑίθρ}.) ὥσπερ οὖν οὐκ ἄν τις. .. ΟΥ̓ 

ψΠΠ Ἐατίμα, (οὔ. οἶζ, Ὁ. 259) ὥσπερ οὐκ ἄν τις. .. 
7 ΤΑϊ, ““οὗ ἰγταμὶ ἴο δομίθνθ,᾽ ἃ τηεῖ, ἤοσῃ (ῃ6 οῇαβθβι ΟἋΟἱ, 2 ͵μρεέρι, 

ΧΙ]. 22. 
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Τ 560 1{ {τα]ν, 1--ίῃα Ἰονγε 1 Ὀδαγ ΤΑ] Οσθι5 15. οἱ {815 ὨΙΡῊ 
βοῖ. ΑἹ! παῖ ἰῃ6 οοῃϑιταϊοη οἵ ΟἿἿΓ 5015. δῃα ὈΟΘ]65 
ῬΟΒΒΙΌΙΥ σΟΠΊρΕΙβ ἃ τηδῃ ἴο 85Κ ἴου. δὲ {ῃΠ6 παπαάβ οἵ Ὀεδαΐυ, 
[ῃδ΄ ὨΔΥ ἰδηΐαϑυ ἀθϑῖγεϑ οἵ δ; θα δῖ τὴν ἰδηΐαϑυ ἀθηηϑηα85, 
1 ἀο τηοβί βδδγηθϑίν ἄδϑιτα ἴο οὈΐδίῃ ΤΟ] Πρ Παη5. ἃπά 
ὉΠ ΟΘΥ 568] οἵ ἔπι δἤβοϊοη. Ὁ οἰπίοῇ 11 ΓΟΥΟΙΪν ΕΓῈ δ5 ἴδ 
[ἴτοπὴ ΤΩΥ̓ ἀδϑιγα δἃ5 ἴο ἄἀο τηυ561 βοιης τηοτΐδ] τα ]βοῃϊθῖ. 

νεῖα 6 ΤΩΥ̓ ΘΏΘΙΥ, ἴο γαϑῦ ΒΟ 6 5Ρ01] ἴτοτλ 15. ὉΠΎΠΊΠ]Πησ 
Παηᾶς ψουἹά Ὅ6 δὴ Ὄχαυ δία Ὀ]Θαβιγα, ἴο ΤΥ (μη Κίηρ. Βαϊ 
οἵ 411 συξεῖ δνοιτβ [Π6 ϑθεῖθθι ἴο τὴν ὨοΟΩ 15 1Π6 ἤῈ6-Μ1}} 
οἤδγηιηρ οἵ ἃ τηδη 5 Ὀεϊονεα. ἘῸΓ [[ηβίδημοθ, ον ϑαεῖ [ἢ6 
ΤΕϑροηδῖνα ρίδηος οἵ ἰογε ἔου ἴογε ; ΠοΟΝ ϑεεῖ ἴῃς ααθϑ 05 
δὴ (6 δηϑνεῖ ; 1 δηᾶ, τηοϑέ δϑεοί οὐ 4]], πιοϑί ἴονε- 
ΘὨΚΙΠα]ηρ, {Π6 Ὀδο65 δηα [ῃ6 βισιδ5 οἵ (Δι Ἰονετβ.2 Βαυΐ 
ἴο ΘΠ]ΟΥ͂ ὃ ομθ᾿5. ἰονγε ρεγίοτοα (ῃ6 δάαθα) γεβϑθιλ 65. τοσα Δῃ 
αοί οἵ τοῦ ετγ, ἴῃ τὴῦ ᾿παρτηδηΐ, [ΠΔη ἰονεβ ραϑθηθ. Αμῃά, 
᾿η4664, [Π6 το ΌΘΥ ἀθυῖνεϑ ΒΟΠΊ6 ϑα ΒΟ ΠΌΤ [6 50.0115 ΠΕ 
Ὑ1Π5 Δη4 ΠΟΙ] [6 δίῃ ἢ6 οδίβεβ ἴο ἰῃῆ6 τἸηδῃ ἣξ παῖθ5. Βαΐ 
ἴο 56οῖὶς ρ᾽θαβαχα ἴῃ (6. ραΐῃ οἵ οὔβ ψε ἰονε ἀδενουγ, ἴο [155 
Δῃηά ἰο Ὀ6 Ὠαϊἰεξά, ἴο τους 6 δῃηά ἴο Ὀ6 ᾿οδιῃβά----οα ΟἿΘ 
σοησθοίνα ἃ δαί οἵ [Ὠηρδ τοτο οὐΐοια ΟΥὁ ΤΊοτα ΡΠ ΒῸΪ, 
10 15 ἃ σετίαιηΐγ, [6 ΟΥΙΏΘΙΥ ῬΟΙΒΟΏ ΓΠΔΥ δοςσερί αἴ οὔσβ δδοῇ 
ΘΈΎ 66 τεηοτεα Ὀγ ἴῃ6 οὔ͵]εοὶ οὐ 85 ἰονε 85 ἃ 5ῖρῃ δηᾷ ἰοΐκζβῃ 
οἵ Κιπα]ηθ85 ἱπϑριθα ΌὈΥ δἴἼοξοη, δίηοα ἢ6 Κῆονβ 500 ἢ 
ΤΩ] ΒΥ 15 ἴγαε ΠοῸμ. 841}1 σοϊηραίϑίοη. δι ἴο [ῃ6 ἰγτδηΐ, 
[ῃἢ86 οσοηπάθηος (πὲ ἢ ἰ5 Ἰογβᾷ 15 ααϊς ἰογεοϊοσεα. ἢ 
[ῃ6 οσοπῃίταιγ," ΜῈ ΠΟῪ [οὐ σϑγίδίῃ {μδαΐ δύνα τοηᾶοῖθα 
[ὨΓΟῸΡΉ ἰδυσοῦ Ψ011 οἰπηπ]αΐα 85 [ᾺῚ 85 Ῥοβϑι 16 1[Π6 τηϊηϊβίτα- 
ΠΟη5 οἵ αἴδὝοίίοη. ἈΔπα τ 15 ἃ ἴδοΐ, ῃαΐ ρῥὶοίβ. δῃᾶ Ἵοη- 
ΘΡΙΓΔΟΙῈ5. αραϊηϑί ἀθϑροίς τα] 15. ατα οἴδηξϑὶ μαιοῃϑα Ὀγ {Πο868 
ΜΏΟ πιοϑβῖ οἵ 811] ργείβηά ἴο ἰονε τοι. 

1 ΤἘῈ6 ἐ,67γε ζ7ρέεγδα ρει"; τὴς ὀαρισμός. (ΓΙ, ΜΙῈοΣ, 8. 2. : 
ΔΙ ἐῆςς σοηνούβιησ, 1 ἔοσρεῖ 811 ἄτης. 

2 σῇ Τοῦ. “μαγ7. 111... 3. 23,“ Θιηδῃς απ ἴγαα ΔΊΟΥ 5 ̓ηἰθρταῖοϑί. 
8. εἰ ΤῸ γηδῖςα θοοίυ οἵ, " 
4 ἘῸγ ἅπτεσθαι 1,. ἃς 5. οἵ, ῬΙαί. Ζατυς, 840 Α; Ατϑβίοι. 27. 4. ν. τ4. 27; 

Ερ. τ Οὐου. νἱ. 1. : 
5. Βρδαϊηρ αὖ. “1 ΜῈ ἄο ΟΜ ΔΏνΒΙΏΡ᾽ 1ἰ 15 (15, πδΐ,᾿᾿ εἴς, 

θ Οἵ, ““ἄο οἴοησϑὶ ἰἴϑϑαθ ἴγοχὰ ἰγοδοθθγουβ τα ῖκ6- δε ανο οὔ νγαγηιοϑὶ {π|6η6- 

510." ΟΥ( ἀτοίε, .7. Ο. χὶ. ς88; “Το. ΝΊ. ἵν. 36 (Ἰτβῇβ. νοἱ. 11. ῥ. 168). 
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11.--- [Ὁ [6568 ἀτριπηθηΐθ ΘΠ] ΟΠ 465 τερ!εα : Υ65, Ὀπὶ (ἢ 6 
[ΟΡΙοῸ5 γοῖι ἤανε παιηθα 476 ἴο ΤΥ {π:ηκΚιηρ᾽ {65 ; αΤΌΡρ5, δἃ5 1ἴ 
ΕΓΘ, ἴῃ (Π8 ψι4θ οοδᾶη. ΟΝ τηϑηΥ τῆθῃ, 1 ψοπάσθι, πᾶνε 1 
566} ΤΊΥ̓56], τηθ ἴῃ [ἢ6 ἀδερεϑβί βθη56,} {{π6 τῆθῃ, ὴο σμοοβα 
ἴο ἴατθ πὶ 11 1 τεϑρθοΐ οἵ πιϑαΐῖβ δηα αὐ δηα ἀΕ] 1 δ 0165 ; 
ΔΎ, Δ ψῇδί 15 ποΟΥΘ, ΕΥ̓ νοι  αΥΠν αὐϑίδιη ΟΠ 56 ΧΠ8] 
ῬΙίθαθισθθ. Νο' [ 15 ἴ1ὴ αππ8 ἃ αἰἤδγθηΐ σρθοῖθ, ψ Ὠ]οἢ 1 ψ1}} 
ΠΔΤΩΘ. δ οὔςβ, [δῖ γοῖι 50 [81 ἰτδηβοθηα τι5 ρηναίθ οἰ Ζθηβ." 
10 15 ἴῃ γοῦγ γαϑί ἀθϑίρηβ, ὙΟῸ 50 ΔΟΠΙΘγοιηβηίβ ; 1 15 ἴῃ 
ἴῇῆ8 ονεγῆονιηρ με οὗ ΥΟῸΓ ῥοΘϑΕβϑΊ ΟΩ5 ; ΥΟΠΓ ΠΟΥΙΒ65, 
ΕΧορ θηΐ ἰοὺ Ὀτεθα δηά τηρίς : [ῃ6 ομοίοα Ῥεδαίν οἵ γοῦτΐ 
ΔΥΤΩΒ; ἰῇ6 Θχαπϑιία ΠΏΘΙΥ οἵ γουτ ψῖγο5; [ῖἢῃ6 φοΥρθΟΙΙ5 
ΡῬαΐδοθβ ἴθ ψθϊοῆ γοὰ ἀνε}, δηα [Π656, ἴοο, [πιγη]5η6 4 ΜΠ 
[ῃ68 σοϑι!δδὶ γγουκ5. οἱ αἵ; δαά ἴο ψῇϊοῦ τῃ6 ττοηρ οἵ γουτγ 
ΤΕ 6 Υ5, ΠΟΤ ΟΕ 5, [Ὁ] ονγούθ, ποῦ [ἢ ΠΌΠΙΡΕΓ ΟΠΪΚ Ὁ. Δοςοη,- 
ΡΠΒΗτηθηΐθ. ἃ τηοϑδὺ ὈΓΠΟΘΙΥ τοῦθ; δηα ἰαϑῦν, πὶ ποῖ 
ἰδαδί οἵ 41], ἴῃ γοῦν ϑΘΌΡΓειηΘ ΔὈΠΠΠΥ αἱ οὔσα ἴο δῇπιοί γουΓ 

.ἴοε5 δη ἃ Ὀδηδῆί γουῦ [6 η65. - 

ΤῸ 411 ψ βίο Ηΐδῖο τδάθ απϑνοῦ: Ταὶς (6 πιδ]ουγ οὗ 
ΤΏΘη, ΙΙΊΟΠΙ 65, 5ηο] ἃ Ὀς6 ἀεὶ παεδα Ὀγ [ῃ6 ρ]δη ΟΣ οἵ ἃ 465- 
ῬΟΙΒΩΣ 1 ΠῸ τάβρεοῖ δϑίοῃιθῃεθ Τ16, 51ηὴ06. 1 15 1Π6 νΕΙΥ͂ 
Ε556)06 οἱ [86 οτονά, 1{1 8δὴχὺ ποῖ πγιϑίδκθη, ἴο ταϑἢ Μ1]Ἃ]ν ἴο 
σοη͵θοίαγα τοποδίηρ [ῃ6 ὨΔΡΡΙΠ655 οὐ τε οῃθάηθϑθα οἵ ῬΡΘΟΡΙῈ 
αἰ Εγδί ϑἱρῃϊ. : 

ΝΟΥ (ἢ6 πϑαΐυτε οἵ ἃ ΕΥ̓ΓΔΠΩΥ 15 Θ00ἢ : 1 ὈΓΟβθηΐβ, ΠΥ 
᾿ Πδιιηΐ5, ἃ 56:9. οἱ σοϑι δ ροββθϑϑιίοηθ πηϊοϊ δα ἴο [ῃ8 σϑηθγαὶ 
σαΖθ, ΜΏΙΟΉ τἰνείβ τὴς αἰϊεηίοη :39 Ὀὰΐ {π6 τὶ (τοῦ 165. 1ὴ 
[Ώ8 501115 οἵ ἸπΠοΠΔΥΟἢ5 10 ΚΘΘΡ5. σοῃοθα]θα [ἢ [056 ἢ] σΒΔΠΌΘΥ5 
ΜΏΕΓΕ [16 βίονεα αὐ ἴἢ6 ὨδρΡΡρίηθϑϑθϑ δηα {Π6 πΠΏΔΡΡΙΠΘ5565 
οἵ τηϑηϊηά. 

1 τορεδί ἴδεη, 1 {π||6. τηᾶῦνεὶ ταὶ ἰῃ6 τυ! πᾶ σου ά 
ὈῈ ὈΠΠηαρά 1 [Π15 πηδίϊεσ. Βαΐ [ῃδῇ γοῦ οἰΘΥ5 αἶδο, γοι ΣΟ 

1 Τοῖ, “ΤΔΩΥ δηοηρ ἰῃο56 τοραϊοᾶ ἴο 6 2469. (ΟΕ, ὥυγοῤ. Ν. ν. 33; 
Τεἰ2, ἴ. 254 (Ττδῇ5. νοἱ. 11. Ῥ. 193), ““18ϑῖγ ἤθγο ᾿᾿ ; δῃηᾷ Ῥδίονν, 111. 3. ΑὐβίοΡἢ, 
ΑἸ. γ8, οἱ βάρβαροι γὰρ ἄνδρας ἡγοῦνται μόνους ] τοὺς πλεῖστα δυναμένους 
φαγεῖν τε καὶ πιεῖν . "ΜΙ 186 ΒΑΙΡατδΏ5 ᾿115 [)6 ἰδϑῖ οἵ τηϑῃθῃοοᾶ : {6 γῈ 
[88 ρτϑδαΐ ἀγηςοὺβ αὐὸ (86 σγβαίεδί τάθῃ ᾿᾿ (ΕὙΘΓΟ); 14, ἀέρας, 179; Οὐἱοκάς, 
823; 50 Γι αἰΐῃ υὖγ, 8688 Ηοϊάθῃ κα ζοε. 

2. ἐἐ Τὺς ϑϑϑϑὺ τηουίβ 5.᾿" 
8. ΤΏεῖα 5 Θοη16 γεάππάβδηου ἴῃ [ἢ 6 ῬΏΓΘΒΘΟΙΟΡΎ. 
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816 ΠΕ6]α ἴο 566 ψτ τ [Π6 τη 5 γα τοῦθ Οἰθαυὶν {Π8η νι ἢ (ῃς 
ΕΥ̓Θ. οὗ 56η856 [ῃῇ6 ῃηδ55 οὗ οἰτομμηηβίδησοϑ, 5ῃοι]α 50.816 115 
Ἰδῃοτδησθ, ἄοαεβ ᾿ἰηἀθεα ἐχοῖία ΤΥ ποπαδυμηθηί. Νον, 1 ΚηΟΥ 
10 411] ἴοο Ὀ]δίηΪν [ΤῸΠ] ΠΥ ΟὟ ΕΧΡΕΓΘΠΟΘ, ΘΠΠΟΠΙα65, δηᾷᾶ 1 
ΔΒΒΌΓΘ γοι, [Π6 ἰγταηΐ 15 ὁη6 ῆοΟ Πδ5 [ῃ6 5:)4|16ϑὲ 5ῆαῖθ οἵ 
1165 Ὀδδί Ὀ᾽θϑϑίηρϑ, ψὨ15ὲ οὗ 115 ρυθαίθυ τη] 65. ἢ6 ῬΟβ565565 
Τηοϑί, 

ἘῸΓ ἰῃϑίδποςρ, Γ ρϑᾶοθ 15 ΒΕ] ἴο ὈῈ ἃ τϊρῆςυ Ὀ]οϑϑίηρ ἴο 
τηϑη Κη, ἰμδη οὗ Ῥρξαοβθ ἀθϑροίς Τ᾿ ΟΏ ΔΙῸ 5. 816 βοδηΐ 5ἤδΊΘΥ5. 
Οτὐ 15 ΜᾺ ἃ σατθα ἢ 50, οὗ [Π15 ραγίιο]αῦ ραϑί γΟΌΪ ΤΠΟΠΘΓΟΝ 
Βῆδγθθ (86 ἰατρεϑί ττοιείγ. ΒῸϊ, ἰοοκ γοιι, [πΠ6 ργίναίθ οἰΠ]Ζρϑῃ, 
Π1655 Ὦ]5. οἰ γ-σίαϊθ ϑῃουἹα οἤδηος ἴο Ὀ6 δηραρεα ἴῃ 50ΠῚ6 
ΠΟΟΙΙΏΟΩ ὙγΔᾶ4,: 15. ΠῸδ ἰὼ {π{8 768] ἩΠΟΙΘΘΟΘ ΓΤ 6. οἤοοβεοβ 
ΜΙ Πουΐ θαυ οἵ ῬὈδίηρ ἄοῃμθ: ἴο ἀδαΐῃ, ψῇθγεαβ ἴῃς ἰγτγαηΐ 
οδηηοί δ σι πουΐ δεϊηρ 15 ἰοοῦ οὐ ᾿οϑί!]θ τευγίοσυ. Αἴ 
ΔΏΥ ταῖθ, ποιῃίηρ ΜΠ] ρεγυβιιδάθ μίση Ὀπὶ ἣς τηπδὲ ρῸ [ὨΓΟΠΡΉ 
[π| δγηηθα, δΔηα οἡ 411 οσοδβϑίοῃβ ἀτὰρ δθουί ἢ ὨΠῊ δὐτηβά 
ϑαίθ] 165. [ΙἋΙῺὴ της ἠξχί ρΐδοβ, [6 ρηναῖε οἰϊίζεῃ, Ἔνεὴ ἀστηρ 
Δ Θχρεαϊμοῃ ᾿πΐο μοϑί]6 ἰογγιίοτγν, ὃ οαῃ σοπλίοτί. ὨΙΤΉ 56] Ιῃ 
[πΠ6 τεῆθβοιϊοη ἐμαὶ ἃ5 θϑοοῦ ἃ5 ἢ σοῖς. Ὀδοΐς ἤοπηθ Ὧ6 1} ὈᾺ 
δαί τότ {το ρει]. Ὑνμεγθαβ 6 ἰγαηΐ Κπον5. ὈΥΘΟΙ5ΕΙΥῪ 
[ῃ6 τα νεῖθ8 ; 85 ΒΟΟΠ 85 ἢ6 Διτν65 δ 15 ον οἷΐγ, ῃ6 Μ1]1 πΠηά 
ὨΙΤΉ56ΙΓ τη [Ὧ6 σοηίτα οἵ ΠοϑΌΠν αὖ οθσθ. ΟΥ̓ ἰοὺ 15 ΘΌΡΡΟΒΘ 
[δὶ Δἢ Ἰηνϑα]ηρ ΔΙΏΏΥ, ΒΌΡΕΙΙΟΥ 1 [ΟΙΌΘ, 15 ΤΠΔΙΟΒ1ΩΡ ἀρϑιηϑί 
δι ΟἸΕΥ : Βοναγεῖ το [ῃ6 Έακε ροραϊδίίοῃ, ψ Ἀ1Π5ὲ ΓΠ6ΥῪ δτα 
5111] Οὐ β146 {ΠΕ 1 νγ 8115, τῆν [66] (Π6 ϑίγεββ οἵ ἄδηρει, γεῖ ομσα 
ΜΠ (ΠΘῚΓ ΘΟ Π 65. ΟἿΘ Δ Πα 811] οθχρϑοῦ ἴο πα {πϑηλβοῖνθϑ [ἢ 
ΔὈβοϊαία βθουσγ. Βαΐ (ῃ6 ὑγιϑηΐ 15. ποῖ ουΐ οὗ ἀδηρου, ἄνθη 
 Ώδη ἢ 85 ραβϑϑεα {Π6 ροτίαϊβ οἵ 15 ραίδεοθι. Νγ! {μος οἵ 
411 ρίασθα πιοϑί, 6 ἴβεϊβ, ἣβ τηθϑί τηδιηΐδίη [6 σἰτγιοϊθϑί 
ψαῖοῃ. Αραδίη, ἴο [86 ρυίναία οἰ Ζθῃ {ῃογα ΜΨ011 σομθ δυθηΐα- 
ΑἸΪγ, ΕΠοῚ [Ὠτουρἢ {τς οὐ ἰθυτὴβ οἵ ρξᾶςρθ, τρια τότ ψαῦ ; 

1 Τῆς, “186 τηδ]ου Υ οἵ ΤΠ] ρ 5; αὦ, “186 ἰδοιπβαηᾷ ἀδίβιϊς οὗ ἃ τϊηρ.᾿ 
2 κοινόν, 1.6. ταρϊκίηρ ἀθτηδηᾶθ ΠΡΟΏ [026 επογρίεβ οἵ αὐζ ἐδδ εἰζέξορς 1721 

40727220721, 85 Ορροββά ἴο ἰὲἢ8 2ε6γεομαξ ομδιδοίε οὐ 8 85 σοπαποίθα ὉΓΥ͂ ἃ 
ἀεβροῖςξ “"ῬαΙο,᾿ ““ ραίτγιοιίο,᾿ ““παίϊομβ  νψατ. “411. Ῥοτὴα Ὀγ (8 ραιίουαῦ 
πόλις 8.5 ΤΑΘΙΏΡΕΥ οὗ ἃ Ιδαρίιθ, νυ είμοῦ οὗ βίβίθϑ πη] 64 [ῸΓ [86 {ἰπη6 Ὀδίηρ ἴῃ 8 
συμμαχία, οΥὦὁ ῬαΥτΤαΘΠΘΏΓΥ ἢ ἃ οοηΐδάργεον Ξξ ἃ “' 16 46Γ8]᾿᾿ νγϑῦ. 

5. “ Βγβῃ 1 βευνίηρ ΟἹ 8, στη ραῖρη ἴῃ (Π6 Θμθυαγ᾽ 5 οουηίτγ. 
1 Οὐ, “6 δᾷϑ ἴο δχϑοῖββ [86 παἰταοβί νἱρίίδηοβ, 
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θυΐ ἴογ (ὰς {γταηΐ, (ἢ6 ἀδγΥ οἵ ρϑᾶοβ 01] πονοῦ ἄγῃ. γαῖ 
ΡΕδος οϑῇ ἢῈ μβᾶγε ΜΠ {Πο886 οὐεῦ ΠΟ Ὧἣδ ΘΧαΊΟΙθ6 5. ΠῚ 
ἀξδϑροίίς σαν Νοὺ πᾶνε (ῃς ἰδεῖ οἵ πος Ὀδθη γεῖ 
ἀδθνιβεα, οὐ ψὨῖοῆ ἰῃς ἀεϑροίος ταΪΘΓ ΤΥ ταῖν ἢ σοη- 
Πάδηος.3 

γγδῖβ ἀουθδ.ε55 [μϑγα ατο,8 γαῖ ναρεα ὈΥ 5ἰαίεβ δῃηα Μγ8γ5 
ψαρεοα ὈΥγ δυϊοογαῖίς ταοπαύοῇ5. ἀραίηδὶ ἴῃοθ6Ὲ ποῖα (ΠΘΥ ἤᾶγα 
[οΥγοΙΪν δηϑίανεά, δηαᾶ 1 τεϑρεοῖ οἱ ἰῆθθε 815 [ῇΕΥῈ 15 ὯῸ 
ΒΑΓϑ 1 ΜΗΪΟὮ ΔΩΥ͂ ταθῦοσ οἵ [6 5ἰδίθθ δ ΑΙ ἢ σϑὴ 50ΠῈΥ 
ας τπ6 ἰγγδηΐ 111} [66] 1 αἷθϑο. Τμδΐ 15 ἴο 588ᾶγ, Ὀοίῃ ταιϑί 
ΑἸ1Κα Ὀ6 υηάϑγ Δ.Π15, ΚΟΘΘΡ ριδτα, Τὰ τιβὶςα ; δηα ψῃδίθνογ [6 
Ρϑίῃβ οὗ ἀδίδαϊς τὺ Ὁθ, [Π6ῈΥ ἴθ Θ4ΈΌΔΙΠΥ ϑυβία θα ὈΥ ὈοΙΉ. 
ὋΡ ἴο 1ῃ15 ροϊηΐ {ῃεῖα 15 πὸ ἀἰϊδιποίοη. ΓΘ ““ ὈΠΙΘΙΒ ἢ ΔΙῸ 
6481. Βευΐ θη ΜῈ σΟΠῚΘ ἴο Θϑιπηδία [6 ““συϑείβ " ἀθγινῦ]α 
ἴτοπι ψατίατα μείνη βίδίθϑ,ὄ [Π6 ρᾶγ8116] οθαϑθοθ. ΤΠΕ ἰγτγαηί, 1 
ἢδ΄ 5Βῃατοαά [Π6 ραΐῃβ Ὀδίοσα, ΩῸ ἸΟΏΡΕΥ 5ῃδγοθβ [ῃ6 Ὀ]Θαϑ [65 ΠΟΥ͂. 
γαῖ βδρρεῆβ ἤθη ἃ βίαίθ ἢδβ ρϑϊηθδα [6 τηδϑίθσυ ἴῃ Ὀϑίι]6 
οΥὐοῖ ποῖ δῃϊδροηϊδε ἢ [Ι που] Ὀ6 Βατά (1 ἰακα 10) ἴο ἀθβουθςε 
[ῃς ἸΟΥ οἵ {Παἰ οσσιτγθησα : ἸΟΥ̓͂ ἸΏ [Π6 τουΐ, ἸΟΥ͂ 1ὴ [Π6 Ῥαγβϑιηΐ, 
ἦου ἴῃ [86 5ἰδπρηῖει οἵ [Π6]Γ ΘΏΘΙΊΙΘ5 : δηά 1ῃ Πα ἰδηρύαρα 
504} 1 ἀἄδβοῦῖθε τῆς. οχυ! δίῃ οἵ [8686 ΜΔΙΤΙΟΥΘ. αὖ {ΠΕ 
εαΐβ οὗ αὐθβὺ ΜΠ ψδὶ ἀϑϑυτηρίοῃ (Π6Υ ὈΙΠα οἡ {ΠΕ1Γ ὈΓΟΥΒ 
[88 ρΠεηίηρσ ψγεδίῃ οὗ ρίοτυ ; ὃ ἢ σδΐ τηϊττῃ δηᾶ |011| } 
σοηρταίαϊαίϊα {πουλβοῖνεβ οὐ ανιηρ ταϊϑθα {Π6ῚΓ ΟἿἿΥ ἴο ὭΘΥΤΟΥ 

1 ὙΠ} [Πο86 ῆΟ 816 “δρϑο ἴον ρονογηθαά,, ποΐ ἴο 580 ΓΥΓΘΏΠΪΟΘΠΥ 
ταϊοα.᾿᾿ 

2 Οὐ, ““ψῃϊοῦ [86 ἐγταηΐξ τηδὺ ϑοσερί 1 [ΑἸ δηα ρὸ [ἷ5 ΨΑΥ το)οϊοϊηρ. ᾽ 
8 Τῆι, ““Δηᾷᾶ ἔα ΠοΥ, νγαῖθ ἴἤογα δῖε, ψαροα ἀρϑϊηβί ΤΟΧΟΙΡΙΥ - Βα] οϊεά 

Ρορυϊείίοη5 ψὨΘΊΠΘΥ ὉΥ ἔτεα βϑίδίθϑ "᾿--τσὶ . οὗ ΟἸγηΐῃαβ, 7611, ΜΝ. ἰῖ. 23 (Τυϑη5. 
νΟ]. ἰΐ. Ρ. 107), οὐ Αἴμβηβ δαρϑίηϑδί ΠΘΥ ““ Βα ]θοί 411165᾿ ἀυτίηρ [ῃ6 ῬΕ], ννδῖ-- 
“ΟΥ ὉΥ ἀεϑροίς τυ ]ογϑ "᾿--] βοὴ οὗ Ῥῃεσαθ (7611, ΜΊ.). 5“42..““ναῖ5 παρεᾶ ὈΥ 
ἴγαθ βἰδίθϑ δραϊηβὶ ἔγθαε βἰβίεβ, δῃηᾶ νγεσβ ψαρεα ὈΥ ἰγγαηΐβ αραϊηϑδὶ δηβὶανθά 
ὈΘΟΡΪ65.᾿" 

4 Ὅρος ὁ ἐν ταῖς πόλεσι: "16 οἸΖοη  ὅο 5οῆλθ οοϊηῃπιθηΐδίουϑ ; ΟΥ 
(-μὖ. πόλεμος) -- “168. ψγαῦ διηοηρ᾽ βίβίας " (566 Ηδγίπηδη, οῤ. οἷ. Ὁ. 248)}Ὁ 
ἴῃ ΜΨΈΏΪΟΏ οα5ὲ ἔγδη51. “411 {πΠ6ὲ Ὠδγάβῃϊρβ ἰῃνοϊνεαᾶ ἰῇ ἰηϊογηθίοηδὶ γνῶ οοτηα 
ΒοΟΙΏΘ ἴο [Π6 ἱγτγαπί α͵5ο. ὙὉὙῃὲ δϑὴθ ΟἸΒΟΌΓΙΥ δἰίαομδβ ἴἰο οἱ ἐν ταῖς πόλεσι 
Ῥεῖον ([ῃ6 σοιησηοη]ν δἀορίεα ἐπχεηᾶ. οὗ ἴῃ6 ΜΆ. οἱ σύνοντες πόλεσι) -Ξ “"[ῃ8 
οἰ] ΖΘ 5, ΟΥ 6156 Ξξ "' Ἰπίογηϑο8] νγαῦβ. ἡ 566 Ὠδχί ποίθ, 

ὅ. εἰ ΤῊς Ὀἰθαβυῦοβ ἱποίάθηΐαὶ ἰο νψατέατο θείνθθῃ βίαίθο ; αὦ, “188 βνψεεῖβ 
γΥ ΙΟἢ οἰἰσθη5 δηραροϑά ἴῃ γα δα δ5 ἀραϊηϑί γίναὶ βίθαίθς δ οοπηΐ ὩΡΟῺ.᾿ 

6 πραάϊηρ ἀναλαμβάνουσιν, οὐ, ἰῇ αἴον (ορεί, εἴς, λαμβάνουσιν, {τϑ 8]. 
“ἐχἢδὶ ὈΧΠΙΠΙδηΐ Ἀοθου, αὶ ὈΓΙΡἑ ογεάϊ [μον ἀϑϑασαβ. ἢ 



ον τ δ ταοδλ Ας ΦΕῈΝ ΙΝ ΡΕΑΟΕ ΑΝῸ ΜΑΚ 365 

Ὠειρῃϊβ οἵ ϑιηθ. Ἐμοῦ βανευαὶ οἰ] Ζϑη οἰδίτηβ ἰο Βᾶνε 5Βαγεά 
ῖΪῃ {πΠ6 ρίδῃ οἵ {πε σδιηρϑίρῃ,. δπα ἴο μᾶνε 5]αἰη (ῃ6 Ἰαγροϑί 
Ὠσπηου. Ιπηαερά τ νου Ὀ6 ματιά ἴο Βηᾶᾷ ψῇθτα [8156 δὰ- 
Ὀ6] Πβητηθηῦ Μ11 ποῖ οὐθθρ 1η,2 [6 πη δου βἰαιθεα ἴο Ὀδ 5141} 
Εχοθϑάϊηρ ἰμαΐ οἵ ἰῇοβε ἰμαὶ δοίπδ!ν ροηθῃθα, 80 {Π|ν 
Β]ούοιιβ 4 ἰπίηρ 1 8εθηβ ἴο πδπὶ ἴἰο ἢᾶνε ὕοη ἃ ρτϑδί 
νιοίοιγ.ὅ 

Βαυΐ [86 ὑγγδηΐ, θη ἢθ ἰογοοῦᾶθο, ΟΥ̓ΡΟΒΘΙΌΪΥ Ῥεγοθῖνο5 
ἴη δοῖπδὶ [δοΐ, ϑοηθ ορροϑβίϊ[οη Ὀγεσίηρ, δηα ραῖ5 [Π6 βαθρεοίϑβ ἢ 
ἴο {ῃΠ6 ϑπνοτσζά, Κηονγβ μ6 Ψ1] ποῖ {μογε νυ ργοιηοία (ῃ6 ψε]αγα 
οἵ 1ῃ8 5ἰαΐθ οοϊ]δοῦνεὶγ. ΤῊς οοἹ]ά οἸθδγ ἴδοϊ 15, ἢ6 ψ1}} ἤδνε 
[εο ΘΠ] οί ἴο τὰ]α ονεσ Ηρ οδῃ 6 5807 ἃ ἤθεσι 
σοπηίϊρηδησαθ ΠΟῪ ΤΔΡΏΪ ἈΠΏΉ56ΙΓ οἡ 5. δοβίθγειηθηῖΡ 
ἡ [26 σοῃίαιυ, [15 ἀθϑῖτ6 15 ἴο ἰθϑϑθὴ [Π6 ῬγΎοΟρου Ο5. οὗ 
Μηδ Ὠδ5 Δ Κθῃ ΡὈΪδοθ, ἃ5 [Δ 8ἃ5 ΤΏΔΥ Ὀ6. Ηδ Μ1}] δροϊοριβ 
ἴου ῇδί Ὧ6 ἄοβθϑ, δνδὴ 1ῃ ἴῃ αοίηρ οἵ [{, Ἰοεϊ!πρ τ ΔΡΡΘ ΔΓ 
τῃαἱ ψβαΐῖ ἣς μᾶ5 στουρῃϊ δ ᾿ἰθαϑῦ γὰ5 ᾿Ὡποσοϑηΐ : ἴ 50 {{Π|6 4ο65 
ἢϊ5. σοηάποΐί θοῦ ΠΟΌΪΘ ὄνθὴ ἴο δηϑεῖ. Απαᾶ ψΠεῃ {ῃο86 
ἢ6 ἀγεδαθα 816 βαίθγ ἴῃ ΠΕΣ ρσάνθβ, μ6 15 ποῦ οὔθ ΜΈ ΠΟΓΘ 
σοηβάδηϊξ οἵἉ 5Ρ1τὖ, θὰ 511] του οἡ Ὧϊ5 ρααγα (ἤδη Ὠθγείοίοσα. 
ἽΠαΐ 15 ἴῃ8 Κιμᾶ οἵ ψδὺ ἢ ΠΟΙ τῃ6 ἰγτγαηΐ 15 Ὀεδϑί [ΤΌΤα 
ἄδγ ἰο δύ σομΈ Π1411ν, 5 1 ἀο φῥτους.8 

111.---Τ ἼΤ ΠΟΥ Δηα σοῃίεδιηρίαία [Π6 βού οἱ {ΠἸΘ 5810 
ΏΘΥΘΟΥ 1 15 ρίνεη ἴο ἰγγδηΐθ ἴο ρϑιίακθ. Απαᾶ βχγϑοί, 1εἴ τι8 
ΘΧΘΙΙη6 ΜΠ ΟἸΥΒΕἾν 5. δηα 566 1 [ΠΕ 5η10 15 {π1} ἃ στεαΐ 
ῬὈοοη ἴο πιοτίδὶ τη. 

Ηον αι 1 ψ ἢ [6 τηδὴ ΜὴΟ 15 Ῥεϊογνεαᾶ οἵ {πΠεπαϑ9 ἢ 
566 ΜΠ ψῃαῖ ρ]α 655 Ὦ15 ἰτἸθηἀθ. πα Ἰονθῖβ 81] δ15 δάνεης! 
ἀε!ρῆϊ ἴο ἄο Πῖτη Κιημάηδβ5 ! ἰοηρ ἴΟΥ Πίηι ΏΘη ΠΕ 15 δβεηΐ 

1 ΤῸ ἢανα ρῥἱαγθᾶ δὶ. ραζί ἴἢ σοῦῃ56]. ὅ6:6 “μα. ραβϑίηι, δῃᾶὰ Μ. 
Τδϊηθ, Ζ55: αἷς ὧὁ Ογξφισ, ““ ΚἝΠΟΡΏΟΏ,᾽ Ρ. 128. 

2 Δι, “ΤΟΥ ἄο ποῖ ᾿ηἄπ]ρα ἴῃ ἔδ]βε δἀάϊίίοηβ, ργοίθπαϊηρ ἰο ἤανα ραΐ 
ΤΏΟΓΘ ΘηΘη 165 ἴὸ ἄθδιί [δὴ δοΐπα!ν [6]].᾿} 

5. Οὗ “7 ῥαγεῖ, νϊ. ττ, Ονγοῤ. ΨΊΤΙ. 11, 25; Ζάκε, 1. 49. 
4. 366 Ἠο]ά, (οὐ. δρρ.); Ηδγίγηδῃ, οὔ. εἷζ. Ὁ. 26ο. 
ὅ. ΟΕ Ἴ7εηε. 1. ἴὶ, 38 (αθονβ, Ὁ. 14). 
6 (ἢ ΑἽμαῦ. 11. νὶ. τι (Ττβη5. νο]. ἴ, Ῥ. 1:41); 1611. ΨΊ. ἵν. τό (Ττϑῃϑ. 

νΟ]. 11. ρ. 163). 
7 «ἐΝροῖ οὗ Τηδ]1ο6 ργθρβηβο." 
8 ΟΥ, ““ΘΌΘΗ {Πθη, 65 1 ἀδβοσῖθα ἰἰ, 5. [6 γρ6 οἵ νχαῦ,᾿᾿ εἴς, 
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ἴτοῖὰ {Ώθγὴ "1 δηᾶ ψϑίοοιηθ ἢΐπ) τηοϑί ο]δαϊν ὁπ 15 τείσγῃ 13 
Τὴ δὴγ βροοά ΜΏΙΟΝ 5141] θεῖ ἢϊτη (ΠΘΥ το]οῖοα τορείῃοῦ ; ΟΥὉἉ 
1 τὰϑν 566. δίτη ογθυίαίκθη ὈΥ τιϊϑίοτίπηθ, [ΕΥ̓ ταβῃ ἰο Πΐ5 
δι5515ίδ πΠ6 6 85 Οἠ6 τη8η.8 

ΝαΑΥ ! 1 δ ποῖ εϑοδρεα [ῃὴ6 οὐϑείνδοη οἱ ίαίεβ. δῃηά 
ϑογθγητηθηίβ (δὲ [ΠἸΘΠΒΗΙΡ 15 [ῃ6 ρτεαΐεθι Ὀθοοῃ, (ἢς ϑυγεείοϑί 
ΠΑΡΡΙη655 ΜΏΙΟΏ θη ΤΑΥ͂ ἰαϑίθ. Αἴ δὴν ταῖβ, [86 οτβίοτῃ 
Ποϊάς 6 ἴῃ τηϑην δἰαΐθβ ““1ἴὺ 514ὺ τῆς δάι]ογοῦ "ἢ Δ᾽οηΘ οἵ 81] 
ἸΏ “ΜΠ ἰπηραηϊγ," ὅ ΓῸΓ (15. τρᾶθοῃ οἰθαυίν [πὲ 500 ἢ 
ΤαΙβοσεδηΐβ δῖ Π6]α ἰο Ὀ6 ἀπδϑίγογειβ οὗ [δὲ Πα 5ῃι:ρ 5 ψΙοἢ 
Ὀϊηα5 ἴῃ6 ψοιηδῃ ἴο [86 δυβραηᾷ. ὅίησα ψΏΘΓΕ ὈΥ βόα πη- 
[ον οὔποθ ἃ οΙηΔη 58:5 νἱοϊδίίοη οἵ δεῖ οδαβείγ, 
Πυραηα5 ἄο πού {π6 1695 Ποθοι {6 ηη, 85 [ᾺῚ 85 {πᾶΐ ρο65, 
Ρτον ἀεα {ππ6 δῇδοϊοη 511] ἀρΡρθδῦ πη50]1164.8 

1 Βραάϊηρ ἂν ἀπῇ, οὐ 1 ἂν ἀπίῃ, ἰγα 51. ““Πανα γβαγηΐηρ πραγίβ θη δ6 
ταδί ἰδανα ἐπ 6ηλ.᾿᾽ 

2 386. Απίοῃ Βαριηβίθίη, 2296 μος τρᾶ ἐΐγε ἡ ολείογ, Ὁ. 8, “"οτὴξ 
ἘΘΙΛΔΙΪ 5 Οἡ Βοοίονθη᾿ 5 ϑοηδία ΟΡ. 8τ.᾽᾽ 

5. ΟΥἉ, ὥνγοῤ. 1. νὶ. 24 ἴοῦ ἃ τερϑιποῃ οὗ [86 βεῃξπηθηΐ δηα Ρῃ γα σΘΟΙ ΡΥ. 
4 ΤῊι, “ΤΩΔΏΥ οὗ [εξ βίδίθϑ ἤδνβε ἃ ἴδαν δῃᾷ οὐβίοτῃ το," εἴο. (ΟἿ οί, 

Ζαε, Ἰῖ. 4. 
ὅ ΟΥ ῬΙαι. δατυς, 874 Ο, ““Ἰξ αἰ τηϑδῃ μπᾶ ἢϊ5. ψ 16 ϑυ ογίηρ νἱοίθηοα 6 

ΤΩΔΥ Κ|11 [16 νἱοϊδίου δῃᾷ 6 ρ 1655 1 (86 γα οὗ [86 αν." δηλ. Ζ2 “17,25 ζοο7. 
53, ἐάν τις ἀποκτείνῃ ἐν ἄθλοις ἄκων. . . ἢ ἐπὶ δάμαρτι, κιτ.λ.. .. 
τούτων ἕνεκα μὴ φεύγειν κτείναντα. 

6 5366 1,γ5. Ὧε εωφώ, Ἐγαζοσέδ. 8. 32 ἴ., οὕτως, ὦ ἄνδρες, τοὺς βιαζομένους 
ἐλάττονος ζημίας ἀξίους ἡγήσατο εἶναι ἢ τοὺς πείθοντας " τῶν μὲν γὰρ θάνατον 
κατέγνω, τοῖς δὲ διπλῆν ἐποίησε τὴν βλάβην, ἡγούμενος τοὺς μὲν διαπραττομέ- 
νους βίᾳ ὑπὸ τῶν βιασθέντων μισεῖσθαι, τοὺς δὲ πείσαντας οὕτως αὐτῶν τὰς 
ψυχὰς διαφθείρειν ὥστ᾽ οἰκειοτέρας αὑτοῖς ποιεῖν τὰς ἀλλοτρίας γυναῖκας ἢ τοῖς 
ἀνδράσι καὶ πᾶσαν ἐπ᾽ ἐκείνοις τὴν οἰκίαν γεγονέναι καὶ τοὺς παῖδας ἀδήλους 
εἶναι ὁποτέρων τυγχάνουσιν ὄντες, τῶν ἀνδρῶν ἢ τῶν μοιχῶν " ἀνθ᾽ ὧν ὁ τὸν 
νόμον τιθεὶς θάνατον αὐτοῖς ἐποίησε τὴν ζημίαν. (, Ογγοῤ. 111,1. 39; ͵δγηεῤ. 
νΠΠ. 2ο (αθονα, Ὁ. 341τ); Ρίαί, ,ϑδοζ, χχίϊ., ὅλως δὲ πλείστην ἔχειν ἀτοπίαν 
οἱ περὶ τῶν γυναικῶν νόμοι τῷ Σόλωνι δοκοῦσι. μοιχὸν μὲν γὰρ ἀνελεῖν τῷ 
λαβόντι δέδωκεν, ἐὰν δ᾽ ἁρπάσῃ τις ἐλευθέραν γυναῖκα καὶ βιάσηται ζημίαν 
ἑκατὸν δραχμὰς ἔταξε" κἂν προαγωγεύῃ δραχμὰς εἴκοσι, πλὴν ὅσαι: πεφασμένως 
πωλοῦνται, λέγων δὴ τὰς ἑταίρας. αὗται γὰρ; ἐμφανῶς φοιτῶσι πρὸς τοὺς 
διδόντας, ““ ϑοίοιι᾽ 5 ἴαῦγϑ ἴῃ βρἝΠΘΥαΙ ἀροῦί οσῆθῃ 8τὰ ᾿ἷβ δἰσδαηρεβί, ἔου 6 ρῬεῖ- 
τη 64 ΔΩ οἠβ ἴο Κι] δῇ δάυ]θγου τΠ8ὲ οαηα Βΐτα ἴῃ {Π6 δοῖ ; Ὀπὲ ᾿ξ δὴν οπε 
Τογοθα ἃ ἴτθοθα ψοζδῃ, ἃ ματα ἀγδοῆτηδβ γα τὴ6 ὅπη; τἴ Ὧ6 δηιορᾶ Ὦθγ, 
θην ;---ἔχοαρί ἴθοβα [δὶ 5611 {ϑιηβεῖνεβ ὀρθηΐν, {μαΐ ἴς, μδιϊοίβ, γῇ ρῸ 
ΟΡΘΏΪΥ ἰο {πο56 {παΐ δῖγα ἰῇθτα ᾿᾿ ((]οπρῆ, 1, Ρ. 190). 

7 ΟΥ, “1811 δ νἱοϊπι ἴο ρϑβϑίοῃ {πγουΡὮ βοπὴθ οϑ᾽ θην," ““ σογημηῖς ἃ 
Ὀγεδοῦ οὗ ομαϑίϊγ. ἡ Οἵ, Ατϑίοι. ΖΨΖ. 4. ΝΊ]. 1. ο. 

8 Οἵ, ““1ὖἴ {τὰ8 δβδβοϊοῃ 511} γϑίαϊῃ 115 νἱγρίη ῥῬυτίγ. ἡ Α5 ἴο (ἢϊ5 δχίγα- 
ΟΥΙΏΔΙΥ͂ Ρασθαρα, 566 Ἡδγίηϑῃ, οὗ. οἱΐ, Ὁ. 242 ἴΙ0]]. 
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50 ΒΟΥΘΓΙΓΕΙΡῺ ἃ φοοα ὅὁο 1, ου ΤΥ ρϑτί, δϑίδοιῃ τ τὸ Ὀ6 
Ἰονεά, [μαΐ 1 ἄο νϑῦγ ὈδΙανε ϑροηίδηθοιβ Ὀ] ϑϑίηρθ ἀτὸ οὔζ- 
Ρουπ͵γεά ἴσο ροαβ δῃηᾷ θη ΟἹ ΟἿΒ 50 ἰδνουσαα. 

ΤῊΙΒ 15 ἰῃ8ὺ οἤοίοα ροϑβεϑϑίοῃ ψῃϊοῆ, θεγοηαᾶ 81] οἴμεῖβ, 
[Π6 ΤῃοῃδΙοἢ 15 ἀδρηνεά οἵ. 

Βευΐ 1 γοῦ τε γα δυσί ῃου δνιάθησα [Πδὲ ψῆδί 1 540 15 {Ππ6, 
Ἰοοῖκ δ 88 ηϊϑίίεσ 05: Νοὸ [πεηάϑῃϊρ, 1 ῥγεϑαμηθ, 15 
ΒΟΠΠΟΘΙ ἤδη (ῃΠδὲ ψὨΐϊοῆ Ὀιηα5. ραγθηΐβ ἴο {Π6 Ὁ σὨΠ]Πάτθη δηά 
οσλΠάγθη ἴο {Π6 1 ραγεηΐβ, Ὀγοίμειβ δηα ϑἰδίθγ ἰὸ δδοῦ οἰμοσ, 
Ὑγ65 ἴὸ πα 5, σομηγαᾶθ ἴο σοϊτδαδσ. 

ΤΠ, τ6ῃ, γοι Μ1}1 Ὀὰΐ ΓΠπουρ ΠΥ σομβιαᾶθσ 1, γοὰ ψ1]] 
ἀἰδοονεσ ὑ 15 [06 ΟΥΟΙΏΔΙΥ ΡῬΟΙΘΟΩ Ὑ͵ὴΟ 15 σῃϊθῆν ὈΪ]οδί ἴῃ 
ἢ 656. το δ! ]οη5.2 ὙΝΏΙΠΕ οὗ ὑγταηΐθ, Τδην βαγ ὈΘΘη ΠΊῸΓ- 
ἀδγοῖθ οὗ {61 οὐ ΟὨΠ] ΓΘ, ΔΎ ΟΥ̓ {ΠΕῚΓ οἰ] ἄχθη τηπγάοσϑα. 
ΜδηΥ Ὀτοίμειθ αν Ὀθεθη τηθπτγάσγουβ οἵ ΟΩῈ δηοίῃευ ἴῃ σοηίεϑί 
ἴου {Π6 ογόϑῃ ;3 ΠΊΔΗΥ͂ ἃ ΠΠΟΏΔΥΟ. δᾶ5 θθδη ἄοης ἰο ἀδδίῃ ὈΥ 
[ῃ6 στα οὐ 815. Ὀοβομῃ,: οὐ ἄνθη ΟΥ̓ ἢϊ5 ον [8 }1]187 {ΓΘ 4, ὈΥ 
ἢϊτ οὗ ψῆοβε δῆἤδοιϊοῃ ἢ ψχὰ5 ρτοπάοθϑι 

ἩΟΥ͂ σδ γ011 ΞΌΡΡΟΞΒΕ, ἴδῃ, [δὲ Ὀεδῖηρ 50 Βαίεα Ὀγ {ποβα 
ΜΟΙ. Ὠδίθτα Ὀγδαίθροϑαθ ΔΠη6 Ια σΟΙΏΡΕ5 το ἰονε ἢϊμπῃ, [Π6 
ἰγγαΐ 5ῃου]α Ὀκ Ἰογεα ὈΥ̓͂ ΔΗΥ ἰἰνηρ 50] 6546" 

Ιγ.---Αρσϑίη, ψιοὰὶ ϑοὴς τηοϊοῖν οὗ [ἢ δηά {ταβί,5 μον 
ΟΔἢ ἃ Ιη8η ποΐ [ξ6] ἴἰο Ὀ6 ἀδίγαμ θα οἵ ἃ τῖρῃςν Ὀ]εϑϑίηρ ἢ 
ΟΠΘ ΤΔὺ Μ611 δὶς : ναί [6] 5Ώ1Ρ, δὶ σοηνεῦθε, ΜΠδΐ 
ϑοοίοῖν οι] Ὅς ἀργθεδῦῖα ψιπουῖ σοππάρφηοα ἢ ὙΥμδΐ [πίθι- 
οοῦγδθε Ὀθῦνθθη μηδ δηά ψτ6 Ὀ6 συσθαῦ ἀραὶ ἔτομὴ {π5. 1] 685 ἢ 
Ηον ϑμου]α τῃ6 “[Δ1{{{|] Θβααϊγα ἢ οβ6 [αἰ 15. τηϊϑίγαϑίθα 
5111 6 ΠΟΙ͂ ἀῃα ἀξδαγϑῖ | 

1 ΟΥ, ““Ῥτγοίδβοιϑ ἴο Ὀγοίμουα," 
2. Οχσ, “181 [Π656 τχοτα ον ου5. ΔΕ ΘΟ ΘΟ 5 ἀγα [Π6 βϑαηοι 65 οὗ ργίναϊθ 11{6.᾿» 
5. ΟΥ, ““δνε οδιρῃϊ αἱ ἰῃς (τοδὶ οὗ Ῥγοίμογο ; 11{{| ““Ῥεδθη ϑἰδίη ψ] ἢ 

γατι8.}1γ- τα υγἄθγους Ὠδηᾶ, ΟἿ, Ῥίηά. ΕῪ. 137; Δξβοῆ. ϑεῤΖ, ες. Ζἀοδ, οὔτ; 
“4. τ7ξ, σοποογηίηρ Εἴξοοίθβ αηα ῬοΙγη]ΟΕ65. 

4 566 ἀτοίθ, 17. Ο. χὶ. 288, χίὶ. 6; ε1. ΝΊ. ἵν. 36 (Τύβϑῃβ. νοὶ. 1]. Ὁ. 
168); Ιβδοοῦ, ὧ ἐΐδα ἤξαξεε, τ82; ῬΙαί. 7 εγώ. ἢ οῖ, ᾿ϊ. ((Ἰουρῃ, ν. Ὁ. οϑ); 

Ταςο. “7257. ν. 8, ἀροιὶ (ἢ [δ ηἶν [ει 5 Οὗ τς ΚΙηρθ οὗ 7 πάδ68. 
ὅ ΦΕΤῸὶ τγὰ5 Πἰσ. ΟΝ [ἈΤΔΠ ΑΙ ΓΙ οηΩαῖ νῆο δαὶ τῃ6. Ῥῖονν, (π6 πραγοϑὶ δηά 

ἀφαγεϑί ἴο ἢ15 δαγί. "ἢ 
θ. “ἘῸΝ ᾿δῇ 6, ψγοβα [Ὰ1{Π᾿5 ἀἰβογθαϊ θα, [86 σοσγαὶ Ῥϑηϊταρί.. .᾿ 

ΤΟΥ, “16 ἐγαθίν Ἰηϊὶρὴς δηα βουνηρ -τδη ἡ ΟΥἉ “Μμ,ογέε 4᾽ ΑΙ γέλμ, 
ΧΧΙ, 5, Κιηρ Ατίμττ δηᾷᾶ 5:1. Βεαΐνεγε. 
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ΜΕΙΙ, τς, οἵ [15 [ταῖς οοηπάθησθ τῇ οἴμοῖβ (Π6 ὑγγαηί ἢδβ 
[ῃ6 βϑοδῃίιθϑί βῆδιθ: ϑϑείηρ ἰβ. Π|86 15 δι, ἢ6. σδηηοῖ δὐθῇ 
{τὺ 15. πηϑαίβ δηᾶ ἀγηῖκο, πὶ Π6 τηπϑὲ ὈΙα Ὠ15. βθυνιηρ- 6 ἢ 
Ὀείογε {μ6 ἐδαβδί ὈδρΊηθ, ΟΥ̓ δυεσ {86 ΠΙρδοη ἴο 1πΠ6 ροάϑ 15 
Ρουτοά,2 ἰο ἰαϑίε [Π6 νἱδηάβ, οαν οὐ 5ῇ θυ τηϊβίσιδε [ΏΘῚΘ ΤΗΔΥ͂ 
Ὅδ τη ϊβοῃϊοῖ Ἰατϊκίηρ ἴῃ [26 ΠΡ οἵ ρῥ]αίίει. 

ΟηςΘ πλοῦθ, [6 τοϑῦ οὗ πηδηϊηα πηα 1 {Π6ῚΓ [Δ Που]δηά ἃ 
[ΓΘΔΘῸΤΘ σου 411 οἶθα Ὀθϑάθ ΤῊ οἰ ]Ζόηβ ἔοστη {ΠΟΥ ΟΝ ἢ 
Ὀοάγ-σιατα 5 ΙΓ Πουΐ ὈΑΥ͂ ΟΥ̓ 56 ΝΙΟΘ-ἸΠΟΠΘΥ ἀρϑίηϑι ϑἷανοθ δηά 
εραϊηθὶ δνυΠ]ιοοιβθ ΤΊ 15 {Π6Ὶγ5 ἴο 566. {πῃ ποῆς οἵ ἰῃδθηι- 
56 Ι͂ν6 5, 0 οἰ Ζθη, 5841} ρϑυβϑῇ Ὁγ ἃ νἱοϊδηΐ ἄβαίῃ. Αμπά μεν 
Πᾶνε δάνδῃοθα 50 ἔδυ δἱοηρ (86 ρϑίῃ οἵ ριυδγαϊδηβῃιρ 1 [Πα 
ἸΏ ΤΠΘΔΗΥ͂ οα565 ΤΠΘΥ ἢν [τδιηθα 8 ἰὰνν ἴο (ῃ6 εἴξοι (δὲ ““ποί 
[ῃ6 δϑϑοοίδία ουθῇ οὗ οὔῇβ ΨἷἘΠῸ 15 ὈΪοοαρΈ ΠΥ 58.4}} θῈ δοσοπηϊθά 
Ρυτα.". 80 (ῃδῖ, ὈΥ τϑρᾶϑοῃ οὗ {πεῖν ἐδ πο ]δηα,8 Θδο βανοσαὶ 
οἸΖρῃ οδῃ ᾿να δ φααὶ δηα 56 Γ6. 

Βαυΐ ἴον [Πς6 ὑγγαηὶ 10 15 δρδῖη ΘΧϑ νυ [Π6 τονοῖβε.5. Τηβίθδά 
οὗ διαϊηρ οὐ δνεηρίηρ {61 ἀεϑροῦς Ἰογά, οἰΠ165 Ὀδϑίον ἰαῦρε 
Ποποῦτα ΟἹ [ῃ6 5ἰαυεὺ οἵ ἃ ἰγγδηΐ; αὖ, δῃᾷᾶ ἴῃ ἴδ οἵ οχ- 
σοπηηληϊοδίίηρ [ῃ6 ὑγγδηηϊοιᾶθ [γΟΠ] βϑογεαῖ ϑῃσίηθο, 10. ἃ5. 15 
[ῃ6 οσα56 ΨΙ ταπγάδγους οἵ ρτγαΐα οἰ Π]Ζϑη5, [Π6Ὺ δϑῖ ὉΡ δἰδίμθϑ 
οἵ [ῃ6 ἄοοιβ οἵ 50}: ἀδϑάᾶβ "7 ἴὴ ἰδ ρ 165. 

1 Οὗ, “ἴοι (5... .. 15 δἰπιοβί φρϑοϊαίεῖν ἀθραγγεά. 
2. ΟΥ̓ ΕΥ̓ΘΓ Ρ»,ΆΟΘ 5 δα," 
ὃ (ἢ Ὁ γοῤ. 1. 1. 4. 
4 866 ζεξοζ (ΤΎΔΠ5. νο]. ἱ. Ὁ. οχίν.). 
ὅ “ΑΓ {δοὶγ οὐ “βαίθ Π65,᾿ ΒΡ αῦ-Ῥδαύογο, ἡ ΟΕ, Τπο. 1. 120; Ηδετοα, 

1. τό ; νἱϊ. 127. 
6 66 Ῥεΐον, Χ. 4, Ρ. 385, ἢ. 2. 
7. ἐς Ῥῃρηθσα 50 ἴδ [86 ῬτΪΠΟΙρΙῈ οὗ πλαί18] 56 1-ἱά.᾽᾿ 
8 ἾῬΏΔη1ς5 ἰὼ (ῃ6 ὈΪ]οβϑίηρ οὗ ἃ [δ βου] αηᾷ δϑοῦ οἰ] ΖΘ ΤΔΥῪ ρθη ἢΪ5 

ἄδγυγϑ ἴῃ ρβδοθ δηᾷ βαΐείγ. " 
9. “ Μβίίουβ 8΄ΓῸῈ ΟἿΟΘ ΤΟΤΕ ΓΕΟΥΘΥΘΘΑ͂ ΡΥ ιβοῖν, ἡ “1 15. 8}} "“τορϑυ-ἴατνγ. " 

σι, ὥυγοῤ. ΝΊ11. νη]. 13. 
10. ε« Αηᾷά 5ϑδουῆοθβ. Οἱ, Ῥδῃι. δ. ζεῤέ. τ37, ἐν τοίνυν τοῖς περὶ τούτων 

νόμοις ὁ Δράκων. .. καθαρὸν διώρισεν εἶναι. “ΝΟΥ͂ ἴῃ [86 ἰαγϑ ΠΡΟη 1[Ώ15 
βαδ͵εοι, Ὅταοο, Δ ΠουρὮ Πα βίτονα ἴο ταδὶ 1 [βαῦπῃ! δηᾶ ἀγεαάϊα] ἴου ἃ ταθῃ 
ἴο 5 δῃοίηθυ, δπα ογἄβδιηθα ἰδὲ 186 Βογηϊοιάθ ββοσ!α Ρ6 δχοϊμαθα ΟΠ 
Ἰυπίταϊίίομβ, σαρ5, δῃᾶ ἀτ]ηκ- οἴ θυίη σα, [τότ 1Π6 Το 165 δηα [Π6 γρδυϊκοί- Ιδοα, 

ϑρεοισιηρ ονευνίΐηρ Ὁ ΜὨΐϊοῃ 6 μουρὩΐ πλοβί δβδοίαδν ἰο ταϑίγαϊη ῬΘΟΡΙΘ 
ἴγοὴ ϑΟ ἢ ἃ. ῥσϑοίίοθ, 511] αἸα ποὶ δ 5 {ῃ6 τὰ]ϊα οὗ 7π511.6, Ῥαΐ ἰδ] ἄονγῃ 
16 οαβοϑ ἴὴ ΨΏΪΟΝ 1{ 5ῃ σα θ6 Ἰαννα] ἰο ΚΙ], δηα ἀδοϊαγεα δὲ [π6 ΚΙΠΟΥ ὉΠΩ͂ΘΥ 
ΒΟ οἰτουτηβίθηοθϑ βῃου μα ΡῈ ἀδθιηθᾶ ρυσγε᾽ ((, ΒΕ. ΚΚδηηβαγ). 

Το, Ἐατιηοάϊαβ απ Ατἱδιορθίίοη. 866 Ὅρθχῃ, Ζος, οἶζ. τ38 : “ΤῊ ϑϑτὴα 
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Βαυΐ 1 γοι ᾿ππᾶρπα ἰῃδΐ [ἢ6 ἰγγαηΐ, Ὀθθοδιδα μ6 πὰ5 ΤΟΥ 
ῬΟΒΒΘΘΘΙΟη5. ἰπδῃ [ῃ6 ρῥείναίαε ρείϑοῃ, ἄοεβ ἴὺΥ ἰπῃδΐ τοαϑθοῃ 
αθγῖνα ουθδαίθυ Ὀ᾽θαθτα ΠΠῸΠῚ [ῃ6π|, (ἢ15 15 ποΐ 50 εἰΐζῃεῃ, 

ΘΙΠΊΟΏΙ 65, Ὀθαΐϊ 10 15 ΜΙ ὑγγδηΐβ ἃ5. ἢ δι ]θίθθ. 7π0 δ5 [}6 
δἰ ]οία [865 ὯῸ ρον οἵ ϑϑιϑίβοιοη [ἢ δβϑουιηρ᾽ Ὧ15 ΒΌΡΘΙΙΟΥΙΙΥ͂ 
ΟΥ̓́ΕΙ διπδίθασγϑ, ̓  θα  Δηηογϑησα ταίθου Ώδη ἢδ βυβίδίηβ ἀείδαϊ δἱ 
[Ὧ68 ἢδῃαᾶβ οἵ ΔῃΥῪ τ6 8] δηϊαροηϊδί ; 50, ἴοο, [ῃς ἐγτδηΐ πη 5 {1116 
σοηϑβοίδίοη ἴῃ (ῃς ἴαςί 5 (αὶ 6 15. νι ἀθην ΠοΕΓ (ῃ8η τῃς 
Ρτναῖα οἰζεη. ὙΥμαὶ Βα ἴξε]β 15. ραίῃ, θη ἢ6 τοῆδξοϊβ {παῖ 
ἢ Πδ5 [655 ΒΙ 561 [8 ΟἾΘΙ ΤπΟΏΔΥΟ 5. ΤΏθβα δ ΠΟ] 5 ἴο 
Ὀ6 Ὧϊ5 ἴτππι6 δῃίαροηϊβδίθ ; ἰῃ6 58. 816 15 τῖναὶβ ᾿ὴ [Π6 τᾶς ΙῸΓ 
ΘΔ. 

Νοῖ ἄοξβϑ ἴῃς ἰγτϑηΐ αἰζαίῃ [ῃ6 οὈ]εοὶ οὗ δἰ5. ῃϑαγί᾽β ἀβϑῖτγε 
ΤΟΥ ΟΠ] Κὶν ἤδη ἄο δι ]ογ τηογίαϊβ {Π6]5. ΕῸΓΪ σΟΠΒΙΑ͂ΘΥ, 
Ὑγδΐ τὸ {δεῖν οὈ͵δοίβ οἵ δι! Τῆα ρεναία οἰΠ]Ζεῃ Ἠδ5 
δοὲ ΠῚ5. ᾿ἤραγί, 1 ἴὭΔΥ Ὅς, Οὐ ἃ δοῖίιδ6, ἃ ἴδῃ, ἃ ϑενδηί. 
Τὴ ἰγιδηΐ ὨΔΏΚΟΥΘ Δίου ΟἰΓ165, ΟΥἩ ψΙαδ ἰδ τ ΟΥ̓, ΟΥΎ ΠΔΙΟΙΓΒ, 
ΟΥ ἰοσυιη ἀ4 016. οἰϊα 4615, [μῖηρ5 [ΔΓ τλοσα {του ]Θθομδ 8Π6 ΤΠΟΥΘ 
ΡΘΠΪοι5 ἴο Δοῆϊθγα [ἤδη τα ἴῃς ρϑίς δου δ ὈΙΠ]ΟΏ5 οἱ 6556 1 τΏ6η. 

Αμα ἤθῆος ὁ 15, τποΐδονοῖ, μαὲ. γοα Μ}}} Πηά δὈαΐ 
ἴεν ὃ ρείγαίε ρεύβοῦβ ρϑΌΡΘΙΒ. ΟΥ̓ σοΙῃραγίβοη ΜΠ [Π6 ἰαῖρα 
Ὠσπ6Γ οἱ ἰγγδαῖβ 0 ἄθϑεγνα [Π6 {Π|6 ; 8 οἴπος ἰῃς οὐ τεγίοη οἵ 
ΘΩΟΠΡΏ, ΟΥ ἴοο τ Οἢ, 15 ποί Πχϑα Ὀγ τηθγα δε Βιηδίο, θαΐ ταΪὰ- 
{νεῖν ἰο [86 πεβάβ οὗ {π6 ἱπάϊν ἄπ]. ΤΙη οἴμοι σψογάβ, τι μαΐ- 

τενγαγάς (αὶ γοὰ σᾷάνε ἰο Ηδιτηοᾶϊαβ δηᾶ Αὐϑίορι το, ᾽᾿ σοπορσηΐηρ ΜΈΏΟΠΙ 
σιγλοηϊάθδο Ὠἰτη56 1} νγοῖθ 8. νοϊΐνο σουρὶεί: 

Ἢ μέγ' ᾿Αθηναίοισι φόως γένεθ᾽ ἡνίκ᾽ ᾿Αριστο- 
γείτων Ἵππαρχον κτεῖνε καὶ ᾿Αρμόδιος. 

1 Οὐ, ““1ἰ ρίνβϑ ἢο ρίβαϑβασε ἴο ἴῃ6 δίῃιθῖα ἴο νυίη ν]οΐουαϑ οὐεσ απιδίθαγβ. "Ὁ 
566 2 Ζεηῳ. 111. ν. 7 (αθονβ, Ρ. 1οδ). 

2. ΟΥ, ““Θδοῦ {{π16 ἰΐ 15 Ὀσοπρῇξ μομηδ ἰο Ὠἴτα (μαΐ,᾿᾿ εἴα. 
8. Βραάϊηρ δ5 ναἱρ. ἀλλὰ μέντοι καὶ πένητας ὄψει οὐχ οὕτως ὀλίγους τῶν 

ἰδιωτῶν ὡς πολλοὺς τῶν τυράννων. Τάϊ. ““ ὨονγανοΓ (Πα ὨΊΘΥ 6, γοι Ψ1] 586 
ποΐ 8580 ἴδνν ρῥεϊναίϊβ. ρεύβοῃβ ἰῇ 8 ίαίϊβ. οἵ ῬθΉΌΥ 85 ἸΘῪ ἀδβροίβ.᾽᾿ 
Βγοϑίϊθηθβοῃ 46]. οὐχ, δῃᾷ ἰγβῆϑὶ., “δ θογ ψεϊδ ἀὰ δυο ἴῃ ἄθὰ Μᾶβ58 

γΘΩΪρῈ Αττὴθ Ὁπίου ἄξῃ Ῥχγίναιί-Ἰθαΐθδη ἤπάθῃ, 415 νί6]8 πηΐοσ ἄθη “ΓΥγαηΘ.᾿᾽ 
ΘΙΟΡ., πένητας ὄψει ὀλίγους τῶν ἰδιωτῶν, πολλοὺς δὲ τῶν τυράννων. ΒίοΡ. 
Μ5. Ῥαΐ., ἀλλὰ μέντοι καὶ πλουσίους ὄψει οὐχ οὕτως ὀλίγους τῶν ἰδιωτῶν ὡς 
πένητας πολλοὺς τῶν τυράννων. 88:68 Ἠοϊάδῃ αὦ ἦρε. Θά οτΐ, Ὡ. 

4 Οὗ 2ἅερε, ΤΝ. 11. 37 (αθονβ, Ρ. 146). 
5. Οτ, “ποῖ Ὀγ [88 πυπιρεῦ οἵ (Ὠἰηρ5 ψ ανθ, Ὀπὶ ἴῃ ταέθγθησα ἰοὸ ἰῃ8 88 

Μ6 πι8Κε οὗ ἴῃετα.᾿ Οἵ, «πα. ΝΊ]. νὶϊ. 36 (Ττϑη5. νοἹ]. 1, Ρ. 312), 

γΟΙ, {ΠΠ-ς1 28Β 
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ΘΥ̓ΕΙ Θχοθθαβς 50 ΠΟΙ ΘΟΥ 15. τ 0ἢ, ἀπ ψῆδὶ [4115 5Βῃοσγί οἵ ἰμδΐ 
15. {|||6.1 ᾿ 

ΑΠΑ͂ οἡ {Πϊ5. ρηποίρα. ἐπε ὑγταηΐ, τ ἢ 5. τα] ΠΡ] οἴ, 
οἵ ροοάϑ, 15 1655 Μ6} ῥγονι: θα ἴο πηβεῖ ὩθοθϑβαυΥ ΘΧΡΘΏΒ6Β 
ἴδῃ [Π6 ρῥυῖγαίϊε ρείβοῃ ; δίησθ {Π6 ἰαίζευ οδῃ αἰσαγϑ οαΐ ἀον ἢ 
Ἠ15 Ἔχρεπαϊτζαγε ἴο 5110 15 ἀδηγ ἡδοάθ ἴῃ ΔΩΥ ΑΥ ὯΘ ΟΠΟΟΒ65 ; 
Ὀαΐ τῆς ὑγίδηΐ σδηποί ἀο 50, βεείηρ ἰδὲ [ῃ6 Ἰαύρθϑδῦ Ἔχρθῆβεβ 
οἵ ἃ Το ΔΙΟἢ 816 αἷθϑο [86 τοδί πδοθβϑασυ, Ὀδίηρ ἀδνοίθα ἴο 
νου 5. τηρϑίῃοαθ οἱ ϑαίεριαγάϊηρ ἢϊ5. 116, δηα ἴο οὐδ ἀονῃ 
ΔΏΥ οἵ ἴβε μου] Ὀς Π| 1655 τἤδῃ 501. 144].2 

Οὐ, ἴο ραΐ 1 αἸΠδγθηίγ, ὮΥ 5Ππου]α Δ ΠΥ ΟΠ. ἐχρεπά σΟΠῚ- 
Ῥδϑϑίοη Οἡ ἃ τηδῇ, ἃ5 1 6 ψεῖα ἃ Ὀερραῦ, 0 δδ5 10 1 15 
ΡΟΥΕΙ ἴο 58 {|57 ὉΥ 8ὲ δΔηα Ποῃοϑὲ τηϑϑὴβ ᾿ἰ5 ἜυεΥΥ π664} ὃ 
ΘΌΓΕΙΥ 1 ΟΠ] Ὀ6 ΤΔΟΓΕ ΔΡΡσυορτίδία ἴο 6811 [ῃδΐ τηδῃ ἃ ψτθίομεαά 
ϑίαγν θὴρ; Ῥερραγ ταῖμεῦ, πὸ ΓὨτουρἢ ἰδοὶς οὗ τηθδῃ5 15 ἀτίνεη 
ἴο ᾿νε ὈΥ Ὁρὶγ 5ῃ1 δηα Ὀδ8586 σοῃ τ δ ῃ065. 

ΝοΥ͂ [{ 15 γοῦγ ἰγγδηΐ ΏΟ 15 ρεγρείμδ!ν ἀτίνεη ἴο ἰη16481- 
[ου 5 5ρο]! δοη οὗ ἰθιρ]65 δηᾷ μυτήδη Ὀδίηρδ, ἱὨγΟῸΡ σὨΓΟΏΙΟ 
ΠΘΘα οὗ ΤΌΠΟΥ ΏΘγο ἢ το τηρδεὶ ἱπονι 016 Ἔχρθῆβ68, 51Π068 
ἢ 15 ἰοτοβᾶ ἴο [βοᾷ δηᾶ ϑιρροτί δὴ ΔΙΤΩΥ͂ (ΕΘ ἢ 1Π {ΠΠῚ65 
οἵ ρβδ.θ) πὸ 1685 δ 1{ {πεῖρ ψεῦα δοίπδὶ να], ΟΥ̓ εἶδα ἣξ 
5ΙρΡ1}5 ὯΪ5. οὐ ἀθαίῃ-αιτϑηΐ. ἢ 

γ.--Βαΐ τἤεγε 15. γαῖ δηοίθου βοσὰ δἰΠὶοοη ἴο ΜΏΙΟΒ [Π6 
ἰγγαηΐ ἰ5. Π|Δ 016, Θποηΐθ5, Βοῖ 1 Μ11 Ὡδῖης ἴο γοῦ. [{ ἰ5 
1815. Ὑγιδηΐβ ΠΟ 1655 [8 ΟΥΑΙ ΏΔΥΥ τηοτίβ]5. οδ αἸβ ]ρτΠ5ἢ 
τλετ, Τῆς ογάεην,ἤ [ῃ6 ψίῖβα, {π6 πὲ δῃά τρτρῃί, 1μῈν 
[ΤΓΘΕΙΥ ΤΟΟορΏΪ56 ; Ὀυΐ 1η51684 οὗ Δἀπηλτηρ ΓΘ, ΤΕΥ 416 δα] 

1 Ὅν, Ηοϊάθηῃ δρίϊν οὕ. Αἀάϊδοῃ, ΖΖ6 ,ϑ2εεζαζον, Ν Ο. 574, ΟὨ ἴμ6 ἰδχί 
“ΕἾΝ ΟΩ ροβϑίἀθηΐθιῃ τηαϊία νοοανθυῖβ γοοία θδαΐατα.. ... 

2. Οὐ, ““δῃηᾷ ἴο ουτία!]} [ῃ656 νου] βϑεῖὰ ἴο δ 561{-5] Δ ρ Ὠίοσ. ἢ 
ὃ 2,6. ““ἴο ΘΧρθηᾷᾶ σοτηραβϑίοῃ οἡ ἃ τηϑη ΨΏΟ, δἴο., ὑγεῦ8 ΌΣΟΙ ἃ ραϊμεις 

ἔΑΠδογ. 411. “515 ποῖ [ὴ6 δῃ ψῆο Ὠδ5 ἴΐ ἴῃ Ϊ5 ρονευ, εἴς,, ἔασι αθονε θη 

ὈΙ66 Ὁ 
4 .(Α ἄδίϊν, Πουτῖν οοηβίγεϊηϊ 15. Δ] ὌΡΟΩ Ηἷπὶ ἴο ΒΌΡΡοῦί Δ ΘΥΤΩΥ͂ 85 ἴἢ 

ὙγᾺὙ {ἰτὴ6, οἵ΄---ττῖῖε Ηἰ5 ΘΡΙΡΕ! ε 
ὅ ΤῊ βαηι6 θρ [ῃεῖ5. ὁσοὰῦ ἴῃ Ατὐδίορῃ. Φζμξ, 89: 

ἐγὼ γὰρ ὧν μειράκιον ἠπείλησ᾽ ὅτι 
ὡς τοὺς δικαίους καὶ σοφοὺς καὶ κοσμίους. 
μόνους βαδιοίμην. 

ΘΙΟΡ. ρῖνεϑ ἴου κοσμίους ἀλκίμους. 
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οἵ [Π611,----ἰ(ῃ6 σουτάρεδοιβ, ἰδϑὲ ΠπῈΥ 5ῃου]α νεηΐιτα βοιηθίῃϊην 
ἴΟΥ 6 56Κ6 οἵ ᾿τεεάοχῃ ; [ῃ6 ψῖ86, ἰθϑὲ {Π6 Ὺ ἰηγεηΐ 5016 
ΘῈ 116. τοῖο : 16 Ἰυδί δηᾶ πρηρῃϊ, Ιεσὲ [η6 τυ πᾶς 
5ῃοτΠα ἴδ 6 ἃ (ἈΠΟ ἴο Ὀ6 ᾿ἰξά ὈΥ {ἢ 61. 

Απα ΏΘη ἢδ ἢ85 ϑθογεῖν δηα 5116 ΠΏ τηδ 8 ΑΥΤΑΥ ΜΠ 41} 
510} ΡΘΟΡΙΘ ΠγοῸρὮ ἔδύτγου, μοι μα5 μ6 ἴο [81] Ὀδοὶς Ὡρο 
ἴο Ὀδ6 οἵ τιι86 ἴο ΠΒίῃη, ϑ8ᾶνθ ΟὨΪΥ {Π6 πηαδί, [Π6 ᾿ποοηἐηρηΐ, δηα 
ἴῃς 514 ν]15}- ηδυυτγοα 2. ΟΥὨ 696, τὴ8. πηὐπδῦ οδῃ Ὀδ ἰπιβιεα 85 
ϑῃδηρ ἰῃ6 ὑγίϑηῦδβ ΤΘΙΓΟΥ ἰοοὺ [6 οΠ165. 5ῃουα βοηια ΟΔΥῪ 
ΜΙ ποῖ ποοάομα δῃᾷ ΙδΔὺ βίτοηρ ἤδηᾶθ Προ ἰδεῖ ; [8 
᾿Ἰπσοητ!ηθηΐ, 85 88 15Π6 4 ἢ τποϊηδηΐαυν [|1ΙΘΘη586 ; δηᾶ [Π8 
5] Υ 5} -παίατοα, ἴογ [ῃ6 ϑηρία τεαθοῦ ἴπαὶ [ΠῸΥ πᾶνε ῃοΐ 
[Πϑύάβοῖνεθ [86 5ΠρΗςεϑί ἀϑριγϑίοῃ δίτεσ {γε ομλ. 

ΤῊΪ5, τ[Πθη, 1 580, ἈΡΡΘδΙβ ἴο 1ὴ6 8 50Γ6 αἰἰηπιοίίοη, {μᾶΐ 6 

5Πῃο 4 Ἰοοῖϊς προη [ῃ6 οπδ 58εἰ 85 βοοά τῆδῃ, δηᾷ γεῖ Ὀ6 ἰογοβξά 
ἴο ἰΙδδῇ Προ (ῃςξ οἴὮΕΊ. 

Απά δισίμου, Ἔνθ 8 ὑγίδηΐ σδηηοΐ Ὀθΐ Ὀδ βοιηθίῃιηρ οὗ ἃ 
Ρδίγίοι---τα ἰονθὶ οἵ {πμαΐ 5ἰαίβ, ψιπουΐ τ] οἢ ΒΘ σαῃ ΠΘΙΓΠΘΓ 
ὮΟΡΘ ἴου βϑίειυ ποὺ ργοβρεσίγ. Οἡ [Πα οἴει ἤδηά, Ὦ15 ὈΥΤΆΠΏΥ, 
[Ὡς οχίρϑηοίθβ οὗ ἀδϑροῦς τα]θ, σομηροὶ Ὠϊπ ἴο Ππου] Πα ῖθ Ὦ]5 
[Αἰ μου]απα.ς ΤῸ {ταΐῃ 15 οἰ ΠΖθ5. ἴο ϑοϊϊογν, ἴο τοηᾶδυ [ΠΘτὴ 
Ῥτανθ ψαυΟΥ5, Δα Μ6]1 δυηθα, σοηΐουθ. ΠΟ ρθαθατα οὐ ὨΪΠ ; 
ΤΑΣ ἢ ΜΠ] ἰακε ἀο!ρηῦ ἴο τηαῖκα Ὧ15. [ΟΥΕΙρΉΘΙΒ. ΤΟΙῈ ἴοτ- 
ΤΠ] 4016 ἰῃδη ἴποθε ἴο σῃοιῃ [6 5ἰαίε Ὀείοηρβθ, δῃᾶ [ῃ6858 
ΓΟΥΕΙΡΏΘΙΒ ἢ6 Μ01} ἀδρεηα οἡ 85 ἢϊ15 Ὀοάγ-ρπδτγα. 

ΝΑΥ τῆοτα, ποῖ ὄνθῃ ἴπ [6 γϑαῖβ οἵ ρ᾽εηίυ, ὃ πῆθη δουπα- 
δος οὗ 811] ὈΪΘϑϑίηρδ τεῖρηβ, ποῦ ὄνεὴ [6 ΤΏΔΥ [Π6 ἰγτδηῦ 8 
Ἠφαῖΐ τϑοϊοβ διηϊα (86 βϑῆοίαὶ ἴον, ἴοσγ [86 ργεαίεγ [}68 1η6]- 

1 Οἵ, ““οΥ ἔξδαγ οὗ τπηδοβί δι οηβ.᾿ἡ Βαΐ τῆς Ψψογζά 15 βυσρεβίϊνε οἵ τη 8 η1- 
ο4] ᾿πυθηςοη5 4150, {κὸ ἰῃοθ6 οὗ Ατοβίπηβ θα ἴῃ οομηθοίίοῃ ΜΙ δ. Ἰϑίθσ ἘΠ]ΘΙΟ 
(5ε6 Ριαί. “7αγεεῖ. Χχν. ἴ0]].}; οὐ οὗ 1Ἰοπαγᾶο, οὔ οἵ ΜΊομδβ. Ἀηρεῖο (ϑυτιοπάϑ, 
ΤὈεηπαΐφεαρεε ἐρ “αν, “ΤῊ Εἴμα Αὐίβ,᾽᾿ ῬΡ. 315, 392). 

2 Οὐ, “16 ἀἰϑῃομδϑί, [μῈ Ἰαϑοϊνίουβ, ϑηςα [86 βευν]α.᾿" 
5. ΕἸΤῆρν Πᾶνα ΠῸ δϑρίγαϊϊοη ἄνθὴ ἴο Ὀ6 ἔτβθ,᾿᾿ “106 Ὁ αὐ οοῃίθηϊΐ ίο 

γγ ον ἴῃ τῆς 5] οαρ οὗ ἀδβροῃά. ΤὩς ἄδικοι (πη .51) οοΥΓΟΒρομα ἰο 1ῃ68 
δίκαιοι (7.51), ἀκρατεῖς (᾿ἰποοῃεηθη1) ἴο (ῃ6 σοφοί (γν]56) (Βεεϊξ, οἱ, 226ζ72. 11]. 
ἷχ. 4, σοφίαν δὲ καὶ σωφροσύνην οὐ διώριζεν), ἀνδραποδώδεις (56γν116) ἴο 1ῃς 
κόσμιοι, ἀνδρεῖοι (οΥ ΕΥ̓͂, ΘΟυγΑΡΘΟΙΒ). 

4 ΟτΥ, ““ἄσδρτεοϊαϊα τῆς Ἰαημα ψῃϊο σαν ἰπὶ Ὀἰσίῃ. ἡ ἨἩοϊάρθη οἵ, ζ 70. 
ΨΙ1. 1. 22. 866 ίαυζΖ, 5.0, 

5. ΦΤῃ ροοά 5εββοηβ," “56 50ὴ5 οἱ ῬὈτόβρουίγ. ἡ ΟἿ, Αγβίοί, 2 οἷ, ν. 
6. 17. 
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ΘΘη66 οὗ [Π6 σοϊηταπηϊτν [π6 Πα ]ου ἢ6 Μ1}} πα ἴἤθιῃ : {μαῖ 
15 15 [ῃθοῦγ. 

γΙ.---π οοηίπιρα: 1 ἄδθιτα ἴο τηδῖζα πο ἴο γοι, 
ΘΙΙ]ΟΠ]665,} [Πο86 αἀϊνοιβ ρΙθαϑῦτοθ ὨΪΟἢ ΘΥΘ τηΐηθ ΜΉ 1 
5 511] ἃ ᾿σγίναίβ οἰϊζβη, Ὀπὶ οἵ ψὨΙΟΏ ἰο-ἄδγ, μδγ, ἴτοτὰ ἴῃς 
τηοιηρηΐ  Ὀεδοδὴβ ἃ ἰγιδηῖ, 1 Πηα τηγ56}1{ ἀδερηνεα. [ἿΙη 
᾿ἴδοβα ἄδγϑ 1 σοῃϑδουίθα ΜΠ τὴν [πΠἸοη5. δηα [δ]ϊονγθ, ἴο ΟὐΓ 
ταῦτ8] ἀο]οοίαοη ; 5. οὐ, 11 οτανεα ἔογ φυϊοίαάθ,} 1 οΠο56 τηγ- 

561 ΙῸΓ ΤΩΥ̓ σοϊηρϑηϊοῃ. (δι ν [86 Πουῖβ ΠΙ δα δ οὐἵ ἀτηκίηρ- 
ῬΔΙΌ165, οἴζμαθϑ {111 γα Βαά ἀτονχηξά 9 σαγθ5. δΔη6 (τοῦ 165 
85 ΔΘ σοι ἴὸ [ῃ6 π|6 οἵ δῃ ἴῃ [δ ἢ 5 ὈΟΝ] ; 5 οἵ οἵϊ- 
Πλ65. {Π] χὰ δᾶ 5ίεερεα οἱἵ 5015 ἰῇ βοηρ δηᾶ ἄδηςς ὃ δηά 
τογεΐσν ; οἰϊίμλθβ {Π] [ῃ68 ἢἥδῃηβ οἵ ραβϑίοῃ Κιπα]εα τὼ (δε 
Ὀγθαϑίβ οἵ ΤὯΥ σομηρδηϊοηβ δΔη ΤΥ οση 5 Βεΐ ποῦν, ΜῈΕ]]- 
Δᾶδγ, 1 δὰ ἀδρτγνεα οἵ ἴμοβε ψῆο ἴοοκ ἀδρῃΐ ἴῃ τη6, Ὀξοδῖιθ6 
1 Πᾶν 5ανεβ ᾿ηϑίβαα οἵ [Π|6ηθ. 85 ΠΊΥ ΟΟΙΏΡΘΗΙΟΏΒ; 1 ΔΙῚ 
το Θα οὗ τγ οποα ἀδ!ρ τ] ἰηἰθοοισθα ψΠΠ θη, Ὀδοδῖιδα 

ΠΠ1 ἀἰδοθῃ ἢ0 γνεϑίρε οὐ βοοανη}} ἰονγγαιβ τη6 ἴῃ {πεῖν ἸοΟΚΚ8. 
᾿ΠἈΑΠΔ δ5 ἴο [6 ψίηθ- ΟΡ δηᾶ 5]υηθοΥ ---- [656 1 ρυατγά 

ἀρδϊηβῖ, αυθ δ5 8 τῇδ τηἱρῃϊ ρυδγά ἀρϑίηδὺ δὴ διῃθιιβοδάβ. 
ΤΒΙΗΪ οἡἱΪγ ! ἰο ἀτοδά ἃ οτονά, ἴο ἀτεδα βοϊίπμαςθ, ἰο ἀτεδά 
[86 αθβεηςε οὗ ἃ ριαγά, ἰο ἀτεδαᾷ [Π6 νεῦὺ ριιαγάβ {μαὶ ρσυδτ͵ζά, 
ἴο 5ῃσιπκ ποτὰ Ὠανίηρ ἴμοθ6 δου ομθ5 561}{ πηδιτηθά, δηά 
γεῖ ἴο αΐίβ [6 βἰρῃϊ οἵ διτηβά αἰϊεμάδηίβ. (δὴ γοι σθησεῖγε 

ΟΣ, “1 ψ]5} 1 οου]ά ἀΐϊδοϊοβε ἴο γοὰ (με δα 64) ἴμοβε μβαγί-θαβίῃηρ 7ουϑ5.᾽" 
ΕῸΓ εὐφροσύνας οἵ. Οἷα. νἱ. το; Αδδβοῇ. 9,0. ΚΓ, 54ο; Ἐπ. Βαεοΐ. 476. Α 
[νου 6 ψνοσαὰ ἢ ΟἿἿ ΔΌΪΠΟΥ ; 566 “ρεξ. ΙΧ. 4; ΟΥγοῤ, ρβδβίπι; ζει. 111. 
Υ]1, τὸ (αονθ, Ρ. τοϑ); ἤθοϑι. Ἰχ. 12, Ὁ. 242. 

2 Τῆι, ““ἀεΙρΒιηρ 1 ἴῃ τΠ6πὶ ἀ πα ΤΠ ΕΥ̓ ἴῃ π16.᾿" 
θ ΟΥ, ““ΨΏΘη 1 βουρὮϊ ἰδ] ΠΥ 1 νγα5 ΤῊΥ οὐγῃ οοιηρδηίοῃ, 
4 Οἵ, ““ἿΪῺ 58:66 υ ἔογρϑί αι] 655.᾿᾿ 
ὅδ ΟΥ, ““ΔΘοΟΥ ΕΑ οὐὐ 5οὰΐβ ἴῃ 5ΟΩΡ 8η6 [δδβἴ8] οἤθευ δῃᾶ ἄβδῃοβ. ἡ ΟἹ, Οἱ. 

ν], 248, 249, αἰεὶ δ᾽ ἡμῖν δαίς τε φίλη κίθαρίς τε χοροί τε | εἵματά τ᾽ ἐξημοιβὰ 
λοετρά τε θερμὰ καὶ εὐναί, “᾿ ἀπ ἄθδγ ἴο τ15 δνὲὺ 5 16 Ῥαησαδὶ δηά [86 ὮδΥΡ 
ΔΩ 186 ἄδηῃοθ, αῃᾶ οἤθηρεα οἱ ταἰπηβηΐ, δηα 1μ6 νναύτὰ Ὀδΐίῃ, δῃα ἴον δηά 
5166 Ρ᾽᾽᾽ (Βαΐοδογυ δῃά 1,Δῃρ)[). 

6 Βοδάϊηρ 85 ναἱρ. ἐπιθυμίας. Βτεῖϊ, οὗ, “Ζεηι. 111. ἴχ. 7 (αΌονβ, ρ. στ); 
ΡΙαί. ῥαεά. ττό Ἐ, “"ὯΘ Ὧδ85 βαΐθῃ δῃᾶ ἀγθηῖς δηα δη͵ογεα [86 βοοϊθίν οὗ ἢΪϊθ 
Ῥεϊονβά᾽᾿ (Ἰονγβί1). 566 ϑγζεῤ. ἴῃ8 ἥπαζε (αονβ, Ρ. 350) ; οἵ ἰΐ, δίῖθσ ΔΝ εἰβκε 
δηα ζοβεί, εὐθυμίας, {8 .5]. ““ ἴο 16 σἜΈΠΕΓΑΙ ΒΠΑΤΙΥ οὗἩἨ τηγβοῖ δηα τηὴ6 ψΒοΪα 
οοιαρθηγ᾽" (οξ, Φνγοῤ. 1. 11. τῷ, ἸΝ΄ ν. 7), πὶ {815 15 Βα γεϊν ἃ Ῥαΐῃοβ τῇ θιου  ο}]1Υ. 
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ΠΟΤΕ (ΤΟΌΙΟῖ5. οἰτουστηβίδηςα 1’ Βαΐ (παὶ 15 ποῖ 81. Τὸ 
ΡῬίδοβ τηοτα σοηπάδησα 1ἢ ἰογεΙρηειβ [δὴ ἢ ὙΟῸΓ [6]]ον- 
ΟἸΠΖΟΏ5, ΠΔΥ, ἴῃ ὈΔΙθυδη5 ἤδη ἴῃ ΗΘ] η65, το θ6 σοπϑυμηδά 
ΜΠ ἃ ἄδβίτα ἴο Κεαρ ιδευηδῃ 5ανθϑ δῃηά γεῖ ἰοὸ Ὀς ἀτίνθη, ψ1} 
Ὧδ 11] Πθ, ἴο πλδίςα βανεβ ἜΘ, διὰ ποῖ 811 [Π686 [Π6 βυγωρίο 8 
οἵ ἃ πη]Πη4 αἰδίταοιοα δα διηδζΖϑοα ἢ ἰθιτοῦ Ὁ 

ἘῸΓΪ [ΘΙΤΟΥ, γοῖῦ Κῆον, ποῖ ΟὨΪΥ 15 ἃ ΒΟΌΓΟΘ οἵ ρϑίῃ πάψε ]}- 
1ηρ' 1 (6. Ὀγξαϑβί 1561, Ῥαΐ, Ἔνθῖ [ἢ οἷοβα αἰἰθμάδπος, 5σπμδάονίηρ 

[68 ρδίῃ,2 Ὀβοοίμθα {π6 ἀεβίτουευ οὗ 81] συσεεῖ 10 Υ5. 
Απά 1 γοῖ Κῆον δηγίῃϊηρ οἵ ναι, Θηοπ 465, πα γα15 

ΔΙΔτταΒ ; 1{ 10 νγὰβ γοῦτγ [οσίαηθ αὐεῦ ἴο ᾿δῈ ροβίθα οἷοβε ἴο {Πε 
ΘΏΘΙΏΥ 5. Π1η65,5 ΕΥ̓ ἴο τὙ608}1] το τη]ηα ψΠδὶ βοτί οἵ πιθα]5. γοὰ 
τηδδ δὲ ἴῆοϑε ΠΠπη65, ἢ ψηδὲ βογέ οὗ αι ου γοῖ σοπτίεα 
τοδί, 6 δϑδϑιγθά, [Π6Ὶ6 δῖ Ὡ0 ρϑίῃηϑ γοῖ [ἤθη Ἐχρειβηςσβεα, 
ὯΟ ΒΟΙΤΌΥΙΒ [0 ΟΟΙΏΡΑΓΘ ΜΙ {Πο56 τῃδὲ ογονα προ [Π6 ἀδθβροί, 
ὙΠΟ 5665 ΟΥ̓ 5665 ἴο 566 ἤξιοθ δυξ8ϑ5 οἵ δηδιηῖθ5. ρίατα δὲ Ὦ]]Ὶ, 
ποΐ ἴδε ἴο ἔδοβ δίοῃβ, θπὶ Του ΘΥΘΓΥ 5166. 

Ης δᾶ 9ροΐκβη 80 ἔδυ, ἤδη Βιπηοηϊάθο οοῖς Πρ [Ὧ6 τῆτεδά 
οἵ [86 ἀϊδβοοῦτβθ, τϑρὶ γίηρ; ΕἸΧΟΘΙΘη γ ρας. Α ρα 1 τηιβί 
Δατηϊ, οἵ γῃδΐ νοὶ 5847; 51π06 ψγῶὰγ 15. (6ΥΥ10 16. Ὑεῖ, ἩΙοτο, 

γοι [οῖρεῖ. θη να, δ ΔῃΥ ταῖθ, αὐ οἵδ Ὀδιηραϊρηΐηρ, γα 
ἤὮδγνθ ἃ οσιϑΐομῃ ; ΜῈ ρίδοβ. βθῃίη6]ς. αἵ {π6 ουϊροβίθ, δῃα θη 

[8 ψδίοῇ 15 δεῖ, γα ἴαῖζε ΟἿ ΘΌΡΡΕΙΒ δηᾷ τὴ 1 ππάδπηϊςεαϊν. 
Απᾶ Ἡΐδῖο δηϑνεγεᾶ: 85, 1 σῇ 00 6.}} δ] θνα γοῖῦ, ἴῸΓ 

[ῆ8 ἰαῦθ δῖα 16 ἔπιῈ οὔἰροβίβ,, γῆο ρυδτά {[ῃ6 ϑεηΠΏ6]5, 
Κεορίηρ πεῖ ἔδαυϑ αἰῖνε ῬΟΙὮ ΓῸΥ Ἐποιλβεῖγεβ δηα ἴῃ ΕΠ] οἵ 
γοῦ. ὙνΠόσθαβ [86 ἰγγϑηΐ Ὠίγο5. Ὧ15 σιαγᾶϑβ ῸΥ ῬΑΥ {|κ6 Βαγνεϑί 
Ἰαοιτοῖθ. ὃ ΝΟΥ οὗ 411] Πιποίίοηβϑ, 411 δ0}Π|165, ποθ, 1 
ΡΓΘΘΊ16, 15 ΠΊΟΓΕ ΤΟααΙΓΘα οὗ ἃ ρσαδτα {Πδη (Πδὲ οὗ [Δ Π ΠῚ] 655 ; 
Δ Π6 γαῖ Οἠδ [Δ1{Π{π| Τῆδ 15 ἃ σοΙη ΠΟΘ ΠΥ τηογα Πμαιά ἴο Πηά 
[8 50 ΥῈ5 οἵ ΜΟΥϊΠΊΘη [Οὐ 8}Υ 5οτί οὗ σσουΐκ γοῦ [πὸ ἴο Ὥδηη6 ;: ὅ 

 ΟΥ, “ἃ ΜΟΙΒ6 ῬουρΙ οχιγ. ὅεα 27ε1.. ΜΤΙ. 11. 8. 
3 Νεδάϊηρ συμπαρακολουθῶν λυμεών. Βίον. ροἶνεα συμπαρομαρτῶν 

λυμαντήρ. ἘῸΥ [18 πϑηϊηχθηὶ οὗ, Ονγοῤ. 111. 1. 25. 
5. ΟτΥὍ, “1 1Π6 νϑῃ οἵ Ῥαί(16, ορροβίίβ [88 Βοϑίϊα 1Ἰἰπ65.᾿" 
4 ΟΥ, ““Ῥεγοῃᾷ [86 βϑηϊηθῖς ΤΠϑιηβαῖνοθ ἰἴ5 δεῖ [ῃ6 οὐυΐροβί οἵ {Π6 ἴανν8, 

ΜγὯΟ ψγϑῖοἢ [86 νναίοῃ.᾿ ἘῸΓ (Ὠ8 5ἴγ}]6 566 Τγϑηβ. νοὶ]. 11, Ρ. ἰχν. [01]. 1 τείβγβῃηοθ 
ἴο {18 ἡρεείζα5. 

5. Οσ, ““16η-δν Δ ΡΟ ΓΘΥ5 ἴῃ μαγνθϑί-η16.᾿ 
ὁ Οὐ, ““Ῥαΐ ἰο ἀϊδοονεῦ οὔθ ϑἰηρὶβ [8] τα ἰδ ἔα τποῦς ἀπο ἐμδὴ 

ΘΟΟΙΘ5 οὗ ἸΔΡΟΌΓΕΥΒ ἴῃ δὴν ἢοΙά οὗ νγουῖς γοῖ ρίβαβα, 



᾿.274 ἩΤΕΒΟ, ΟΚΒἘ “ΤΗΕἙ ΤΥΒΑΝΤ ᾿ ΟΗ. νι. ὶ τι-τὸ 

Δηα [ῃ6 τῆοτα 850, θη {86 σιιδταθ [ἢ ααθϑίοη αὐτὰ ποί [ουτἢ- 
ΘΟΠΔηρ Ἔχοθρῦ ἴοὺσ ΠΟΥ 5. 56Κ6;:} δηᾶ πῇδη (Π6Υ Πᾶνα [ζ ἴῃ 
[ΠΕΙΓ ρονεῦ ἴο ρὲ [δ ἸὩΟΥΘ [1 ἔδυ 1655 ἐπῆθ6 ΡΥ τη γἀουηρ, 
[Π6 ἀξδϑροὶ δὴ πα ὺ σδῃ ΠΟΡΘ ἴο ΒΔΓ ὈΥ Ιεηρίμοηθα βευνίοθ 
1η ῥτοϊθοηρ ὨΠΏ. 

Απᾶ δ5 ἴο [ῃμαΐῖ ψΏΙΟ τοῦθ γΟῸ ΘΏΥΨΥ,--- ΟἿ ἀξ Πῆ Δ 5 
γοιι 6081] 1{, ἴο Ὀξηδῆΐϊ οἂὐὐ ἸΘη 45 πηοϑβί ἰαγροῖν, πα Ὀεγοηάᾷ 8]] 
ΕἾ56, ἴο ὑΠῸ ΠΡ ΟΥ̓ΕΥ ΟἿ [065---- 6 Γ6, ἀρϑίη, πηδίζευβ ἀγα ποῖ 
8.5 7011 ΒΌΡΡΟΒΕ. 

Ἧον, ἴοσ ἰῃϑίδῃμοθ, δ γοι ἤορε ἴο Ὀεμεῆξ γοῦν 6 η65, 
ΜΉΘ ὙΟΙΙ ΤΏΔῪ τοδί δϑϑασεα [6 νεῖν [Πδηα το ὕοι Πᾶνα 
ΙΔ 8. τηοϑύ γοῦν ἀδρίου ΜΠ] ὈῈ τ[μ6 Βαρριθϑέ ἰο χα γουγ 
ΒΙρηϊ δ5 [αϑί 85. ἸΏΔὺ ὈῈ ἢ 5ῖποε. ποροαάν δειενεβ [Π80 δηγίμίπρ 
ἃ ἰγταῃὶ ρῖνεϑ Π]ΠῚ 15 Ἰπαθεθα ἢ15. ον, πη} Π6 15 ψγῈ}] θεγοῃά 
[ῃ6 ἀοποτῖβ Ἰ01]56]ο]0η. 

5ΟῸ ΤΠΟἢ ἴῸΥ ΠΠΘη 45, ΔΠα ἃ5. ἴο ΘΠΘΠ165 σΟΏνΕΓΘΘΙγ, ον 
σδῃ γοῖι 58 “τηοϑί ρΟΕΥ οἵ {ΠῚ ΠΊΡΏΪΏΡ ΟΥ̓ΘΙ ΘΠΘΙΠ165,᾽ ΜΉΏΘΩ 
ΘΥΕΙΥ ἰγταΐ ηονγ5. [111] ψ0 611] ΠΟῪ ἃγὸ 411 ἢϊθ. ἘΘΠ165, ἜΕΥΕΥΥ 
τηδη οὗ [ῃδϑῖὴ, ΏΟ δῖὲ ἀἀθεβροῦ αν τυ]εά ὈΥ ΒΒ Απά ἴο 
Ρυΐ [16 σψῃοἷα οἵ ἴδει ἴο ἀθδίῃ οὐ ἴο ἱτηρτίβοη {ῃθηὶ 15 ΒΑΙΩ͂ΪΚ 
ῬΟΒΒΙΌ]6 ; οΥὁἩΨΏΟ Μη] Ὀ6 15 βι]εοῖθ. ργθϑθηῖγ Νοῖ 50, θα 
Κηονίηρ [Π6Υ̓ ἃ΄τ6 Π15 ΘΠΘΊ165, ἢ6 τητιδὲ ρευίογῃι [15 ἀσχίθγοιϑ 
[δαί : 35. Ὠ6 τησβί ἵκθερ ἴμθτὴ ἂἱ δυτηβ Ἰεηρίῃ, δῃηά γϑί 6 οοση- 
ΡΕ δα ἰο ἰεαῃ προ {ΠΕ61]. 

Βαΐ Ὀ6 αβϑιτβά, ΒιηοηἹά65, [Πα θη ἃ ὑγτδηΐ ἔδαιθ. ΔΗΥ͂ 
οἵ 5 οἰΖθηθ, Ὧ6 15 1 ἃ ϑίσγαϊῖ; 10 15 1] νψοῦΐς ἴο 566 μευ 
Ἰν]ηρ δηα 11] σου ἴο ῥπΐ [Πμ6πὰ ἴο τ1ῃΠ6 ἄθαίῃ. Τ7π8[ 85 τηϊρῃῦ 
ΠάρΡρθα ψι ἢ ἃ Ποῦβα; ἃ ΟΌ]Ὲ Ὀδδβί, θα τΠετα 15 τπδὲ ἴῃ Πΐτη 
ΓΔ Ι.65 ΟἿΘ ἴδαγ 6 11} ὁ βοῦλθ τ ]5ΟΠ16 Ε ῬΓΟΘ ΠΥ ραβὶ οὐσ]ηρ.ὃ 
ΗΓ 5 ὙΘΙΥ͂ νἱΓΠ6 τηβῖκο5 1 Παγά ἴο Κι] [Π6 οτϑαΐατσο, δηᾶ γεῖ ἴο 
[τη Ὠϊπ ἰο δοσοιῃηΐ Δ|1ν8 15 4150 Πα͵γά ; 50 σδύθ ει] πλτιϑὲ Οη6 ΡΕ, 
ἮΘ ἄοθβ5 ποῖ οῇοοβα [π8 [Ὠϊοῖϊς οὗ ἄΔΡΟΥ ἴο ψοΥκ ΠτΘρδυΆΒ]6 
Παῖτη. Απά {Πΐ5, δυτίμου, ἀουθΈ]εβ5 ΒοΙ 45. οἵ 811 σοοάβ δῃᾷά 
ομαῖίθβ, Β]Οἢ δτα δ οῇσα ἃ ἰτοι]6 απ ἃ θεπεῆς. Τῇ ραίῃα! 

1 ΟΥ, “816 ΠΊΘΓΟΙΥ Βἰτε ηρϑ ἴοσ ΠΙΤΩΥ ᾿ππογε᾿ 5 σακθ. Ὁ 

2 Ταῖ, ““δ8 τηιβί αἵ μα δῃά 1Π6 βϑῖὴβ τλοηθηΐ ριιδτα ἀρϑϊηδί [Π6η1, δηά 
γεί 6 ἀγίνθῃ δἷ5δο ἴο ἀθρεῃηᾶ πἀροῃ {Πθηλ.᾿᾿ 

5. Ται, ““βοοά πὲ ἔβαγξαὶ! (1.6. μ6 τηβῖζαβ οὴβ δβι), ἢ8 ΜΠ βοῖὴξ ἄδὺ ἄο 
ΒΟΙΏ6 ἀοβροσζαίθ τβοῃῖθι. ̓  ἐὰν ἔτος 
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ἴο [ΠΘΙΓ ΟΥ̓ΏΘΙΘ ἴοΟ ρόβ8655, [Π6Υ δ΄Ὲ Ποης (ῃ6 1655 ἃ 5ΘΟοΌΤΟΣ οὗ 
ῬΆΙη ἴο ρΡαῖΐ ΜΙ. 

νΙΙ.---ΝῸΝ δ ἢ6 δᾶ πραγ [ῃ6586 τϑαβοῃίηρϑ, ΒΟ 65 
ΤΟΡΠΕα : Ο Ηϊετο, ἴμεγα 15. ἃ ροΐξῃηϊ ἴοτος, 1 νου] ΔΡΡΘΒΔΙ, 
[ῃ6 πη οὗ ψΏΙΟΝ 15. Ποποι, 50 δἰἰτϑοίίνα [μὲ μυτηδῃ Ὀείπρϑ 
ΒΙΥΆΙη ἰὼ ΟΎΔΒΡ 9.1 δηᾶ ἴῃ [86 οἤογί πον Μ1]1 πἀπάρερο 4]] 
Ῥδΐηβ, δλᾶσθσγε 4}1 ρεῦ]5. 1 ψουἹα {τοῦ βθθηλ παῖ ονθῃ 
γοῖι, γοι ὑγτδηΐβ, ἴῃ ρίζα οὗ 411] [δὲ 5εα οἵ ἰγοιθ]8 ψὨΙΟἢ ἃ 
ΓΥΤΘΏΏΥ Ἰηνοϊνεϑ, Γα5 ΠΕΔα]Οὴρ 1 Ρα͵ϑιΙΐ οἵ 1... Ὑου τλτιδί 
θῈ Βοπουτθα. ΑἹ! τ[ῃ6 σοῦ] 541} 6 γοι Π]ΠΙβίου ἢ {ΠΕῈῪ 

.5Π4}} σαΥΎΎ Οὐ γου ΕΥ̓ΘΙΥ͂ ᾿Π]Π Ποῦ ]ο ΜΠ πηπαδϑιίδίηρ ΖΘα]." 
γοῦ 5881} θ6 [ῃ6 ογποϑασα οἵ περ ρου Π]ρ ΕΥ̓ 5 ; 6 5}4]]} 
ΤΙ56. το Π6ῚΓ 96αΐθ δ ὙΟΌΣ, ΔΡΡΙΌδΟς ; {ΠμῈ } 5881} σίθβρ 
αϑιδ ἴο γι 6] 4 νοι ραᾶβϑαρα [0 [Π6 5ἰγεοίβ.5. Α]] ργθϑεῃΐ 584]]} 
αὖ 411 {{π865 τΔρΡΉ γοῦ,’ ΔηαΔ 5841} ρᾷῪ ποιηδρε ἰο γοι Ροίῃ 
ἢ πογάς δηᾶ ἀθθᾶάς. ἼΤῇοθ6, 1 (αἶκα 1, ἀῇὸ ὄνοὺ 6 Κιηᾶ οὗ 
τὨϊηρ5 ΜὨΙΟἢ σα ]θοῖβ ἄο ἴο ρΙδαβα [Π6 τηοηδΊοῇ,ὅ δηά {Πτ|5 {ΠῸῪ 
ἰτϑδῖ βοῇ Πόῖὸ οὗ {ῃ6 τηοϊηθηΐ, ΠΟΤῚ [ΏΘΥῪΥ δἰτῖνα ἴο μοηουτ δ 

γε5, Ηΐοῖο, δηᾶ μούοίη ῥτθοῖβ ον 1165 [6 αἀϊδδγθηος Ὀ6- 
ὕνεθη ἃ τΏϑη 8Δη6 ΟΙΠΕΙ 81Π18]5, 1 [815 Οὔἰδίγείοῃιηρ δου 
Βοηοιγ. ὅϑίηςρ, 1 που] 5θ6θηι, 411 Τἰνίηρ ἰπίηρα Αἰκ6 ἰὰκα 
ὈΙΘαθαγα ἴῃ πηθαΐβ Δη6 ἀπ] 5, [ἢ 5166 0 δῃηᾷ βόχιιαὶ Ἰογβ. ΟἿΪΥ 
[ῃ6 Ἰονγα οἵ Βοῃῇοιγ 15 Πρ δηΐθα ΠΘΙΈΠΘΥ 1 ΠΠΓΘΑΒΟΏΙηρ' Ὀτγαΐαϑ ὃ 

1 Τῆι, “τηδὲ ασηδη Ῥείηρσα ΜΠΠλΜοὺὴὶ 146 411 τῖβῖκα δηα ππᾶογρο 411 ρϑίῃβ ἴο 
οἰαϊοῦ τὰ68 Ῥαΐΐ.᾽ 2. (ἢ Φψγοῤ. 11. 1. 8; ΨΊΠ]. 1. 29. 

8. (Οὗ, 2εγι. 11. 1. τό; Ουγζοῤ. ΝΤ]. ν. 2ο. 
4 γεραίρωσι, ῬΡοεῖϊο. ΟΥ ᾧγοῤ. ΝΠ). 1. 39; “Π7ε1|. 1. νὶ., 43 (ΤΥΔΏ5. 

γῸ]. 1, Ρ. 36); Ζεο;. ἵν. 8 (αονβ, Ρ. 214); “Πε7οα. ν. 67 ; ῬΙῃά, Ο. 11. 3, 
ν. τι} ΛΠ ν, τῷ; Οὔ, χὶν. 4327, 44τ; 77. νἱῖ. Ὧ2τ; ῬΙαί. δ. 468 Ὁ, αοίϊηρ' 
71. νἱ]. 321. 

5. Βρδάϊηρ τοῖς τυράννοις, ΟΥ̓ 1 τοὺς τυράννους, αἴϊοεῦ (οϊρδί, ““ὙΠαΐ ἰ5 μονν 
1Π6Υ ἰγθαΐὶ ογονγηθα ἢδαάβ." 

6 (ἔ Τεηηγβοη, Οάδ οἕ ἦε Ζεαΐξᾷ ὁ ἐς ὥεξε οὗ ᾿γγεϊλρρζο, . 
ὙΜΊ Βοηοῦγ, βοποῦγ, ΒοπουΣ ἴο ὨΪπ, 
Ἐτογμαὶ ΠοπΟσΓ ἕο 15 ΠΔΙη6. 

7 Οἵ, ““ἴη 185 βίοηρ αϑρίγοϊίοι δῇει Ποπουτ, ἡ ἩοΙἄδῃ ΔΡΙΪΥ οἵ, ,Ο εοζαΐογ,, 
Νο. 467: ““1Τἢε ἰονε οὗ ῥγϑῖϑθ 15. 8 Ῥαβϑϑίοῃ ἀδορὶν ἤχϑά ἴῃ [Π6 τϊηά οὗ ὄνεῦν 
ΘΧΙΓΔΟΙΩΙΠΔΙΥ ῬΕΓΒΟΩ ; δηα τΏ056 ΨΏΟ δῖε ποδί δβεοίεα ψι 1 βθοῖὰ τηοϑί ἴὸ 
Ρῥδγίδῖζα οἱ 181 ρῥδυγίο]α οὗ {π6 αἸν! 1 Υ ΒΙΟὮ 5. Πρ  5Π65. τδη Πα [το {86 
1 θυῖοσ ογεϑίϊοῃ. ᾿ ᾿ 

8 ἀλόγοις, 2.6. ““ Ιου ΘΡρθθοῦ δηάᾶ τγϑαβοη ᾿᾿; οἵ, τηοάθγῃ ατεεῖς ὁ ἄλογος 
Ξε δε ἤογϑε (5ε. [86 δῃϊτη8] 247, ἐχοοζζεγιοο). ὅϑε6 “Πογϑο)μα» δ, ΝΠ. 14. 
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ΠΟΥ ΠΏΪνΘΙ54Π]Υ ἢ τΔη. Βα {Π6ὺ ἴῃ ψΏοϑα Πεαγίβ [Π6 ρϑβϑίοῃ 
ἴον βομοῦν ἀπά δίγ ἔδιηβ μα5 (8 Π|6ῃ {{κ6 ἃ 5664, {π6586. πητηΐδ8- 
τ κα Ϊν ὁ ἀγα βερααιθα χτηοϑὶ ψ]οἶν ἴτοση (06 Ὀχιΐθ5. ΤΏΘΒα 
ΤΉΔΥ Οἰδίτη ἴο Ὀ6 οΔ]16 4 2 1671," Ἀοΐ δαμηδη ὈδΙηρ5. τηθγα]γ. 50. 
{Παῖ, ἴῃ ΤΥ ΡοοΥ ἡπαρταθηΐ, [ἃ 15. Ὀπΐ τοαβθοημθῦϊθ νοῦ 5δοι]ά 
ΘΙ τη ἴο ὈδαΓ [6 ρϑίηβ δῃηᾷ Ῥβηδ 65. οὗ τογαὶῖν, 51η6 6 γοιὰ 
δια Βοπουτθα ἃ. Ὀογοπά 411] οἴμεσ τηοτίαὶ τηθη. Απά ἱπάεεά 
ὯῸ ὈΙθαθῦσα ΚΟ ἴο τηδὴ ΜΟΙ] ϑθθηλ ἴο Ὀ6. φάτο (ῃαΐ οὗ 
σοάς ῆδη (ῃς ἀεΠ Πρ 5. ψὨΙΟΝ σξηΐγεβ 1 -Ῥτγοπα δἰ αΐεϑ. 

Το {6586 διριπηθηίθ ΗΊΘΓΟ τορ] δα : Ναγ, Ὀπί, ΒΙπηοη]α65, 
[ῃὴ86 Ποηοῖβ δηα Ρτοπα δἰ θαΐίεβ. Ὀδϑίονγεα οἱ ὑγιϑηΐβ ἤδνα 
ΠΟ. ἢ σΟΙΏΙΏΟη ὙΠ [ΠΕΙΓ Ἰονα-ἸδΚΙηρθ, δἃ5. 1 σεϑουθεα 
[ε. Τηϊκα μοποῦτα π|κ6 ἰοναβ, [ῃ6 ρϑὶγ δῖ οἵ ἃ ρίδθοε. 

ἘῸΥ 7υ8ὲ 8ἃ5 1Π6 τα] ϑίγϑ Οη5 ΟΩ ἴγοτῃ ἰονθὶοϑθα πϑατίβ ἢ ΔΥῸ 
[ε] ἰο Ὀ6 ἀδθνοια οἵ ρύαοθ, δῃα εἰ ίαοθα ΤΌΤΟΙΌΙΥ ρῥτοσιτγεά 
ΔΙΘ θεῖ ὯῸ ἰοηροι, 580 1ῃ6 οὐϑθαϊίοιβ ΟΠἸΠΡΊΏΡΒ. ΟΥἨ Δίδυτη 
ΔΙΘ. ὨΔΙΑ͂Ιν Ποηοι5. ΘΙΏΠΕ ΟΝ 5181] γᾷ δϑϑεῦῦ (Πδὺ ῬΘΟρΙΘ 
ΠΟ δῖῈ ἰοϊοεξα ἴο τὲὲ ΠΌΙΩ [ΠΕΙῚ δεαΐσ (ὁ τρα]}]ν τίϑα ἴο 
ΠΟΏΟῸΓ ἴθοθα ποῖ [ΠΕΡῚ τεραια 85 τηδἰοίδοίου ἢ οὐ {παΐ 
[Π656 οἴμοῖβ Ο σίερ' δϑι46. ἴο ἰθὺ [61 Ὀαδίζουθ ρ8855 {61 
ἴῃ ἴμ6 5ίτεεῖ, ἀδϑίτα {ῃπ5 ἴο 500. τέϑρεος ἴο τηϊβογεδηίβ ἢ ὅ 
ΑΠΩ 85 ἴο ρἴ5, 1 15 ΠΟΓΟΥΊΟΙΙ5, ΡΕΟΡΙΘ σοτησηοηἶΐν Ὀεβίον {ῃδτὴ 
ἸΑΥΡΕΙΥ ΠΡοη ἴποβθε {Π6Υ Παίβ, δῃᾷ ἰπδΐ ἴοο ψῇθῃ {Π6 1} ἔδδιθ 
416 ρταγεϑί, πορίῃρ ἴο ἀγϑῦΐ πηροηαϊηρ ου}}. Ναγν, 686 816 
ΠΟΙΠΙΏΡ ΤΟΥ͂Θ ὩΟΥ 1655 [ἤδη δοΐβ οἱ 5ίδνεῦν, δῃηα ΤΠΕΥ τηΔΥ 
(ΔΓ ὈῈ βεὶ ἄονψῃ 85 500 ἢ. 

Βυΐ Ὠοποῖτθα μαννα ἃ νεῖν αἰεί οὐἱρίη, δ5. αἰδγθηΐ ἴο 
ΤΩΥ͂ ΤΠ 85 816 [ῃ6 βϑεη πηθδηΐβ ἴο ΜΏΪΙΟΝ ΤΠΕΥ ρῖνε χρυ ϑβίοη. 
566. ΒΟΥ, [ὉΓ ἰηϑίδῃοθ, στήθη οὗ σοϊησηοη τηοι] Μ0117] 5] ηρ16 ουΐ 
δι ΤΆδη, ΨΏΟ 5. ἃ τηδη, [Π6ῪΥ [66], δῃηα σοτηρείδης το 6 {δεὶγ 

1. ἤδη, 1250 γαεΐο. 
2. 5366 “παὖ. 1. νἱῖ. 4 (Ττϑῆβ. νο]. 1. Ρ. τοϑ[ὺ; ΕὙοΐβομοσ δρ. Βγεῖϊϊ, οὗ 

Οῖς, αὦ Ζ᾽α72. ν. 17. κ, “αἰ εἴ Βοπηΐποηῃ [6 εἴ νἰγατη 6556 τηθυρ! 5565.᾿" 
8. ΟΥὉ, ““ογϑῆσθ, 566 ᾶῆονθ, Ρ. 372, Ὦ. 1. 
4 Οὐ, “6 σοτηρ]ίθποε οὗ οοἹ 1105 ΨΏΘΓΘ ἴον 15 ποὶ γϑοϊργοσαίθα ἴ5. .. 
ὅ Οἵ, ““ἴο τϑηῖκ ἰηπβίϊος," 
ὁ Τῆς, ““Ἡοποιῖβ ΜΟΙ] βθοῖὴ ἰο Ὀ6 [ῃ6 ουΐοομηθ δηα δχργεϑϑίοῃ οὗ οοη- 

ἀϊ!οης υἱίουῖν τοηιοία οτα ἴΠ656, ἴῃ ἔδοΐ {ΠΕῚΓ νοΥῪ Ορροβίίθϑβ. ̓̓  
7 (ΚΕ Ναροϊθοῃ᾽ 5 δοοοϑδὲ οὐ οείῃθ, ““ουβ ἔΐεβ ὰἂπ Ποιλτηθ,᾽ δηᾷ “45 

αοορίῃα ΘΗ τ1Π6 τοοηι, ΝΘΡΟΙΘοὴ τορθαϊθα ἴο Βευίθεῦ δηᾶ Ταῦ, “ γοϊζὰ τ 
ἤοριηρ )᾽ ᾿" (716 Ζήζε οὗ σοοοξῆφ, Τίβνγεβ, Ὁ. ϑοο). 

3} 
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Ῥεπείδοϊου ; οὔδ τοῦ ΜΏΟΙ ΤΏΘΥ ὮΟΡΕ ἴο τθδρ το Ὁ] ϑϑίηρϑ. 
ΗΊ5 86 ᾿τνὲθ ΡΟ ΤΠ6ῚΓ ΠΡ5 1 ΡΓΔ156. Α8. 1Π6νὺ ρᾷζΖε δ 
Ὠϊτ, Θϑοἢ οὔθ διίποηρ [Π6ΙῺ 5665 ἢ ἢ] ἃ Ὀγναία {ΓΘ 8 50Γ6. 
ΘΡοΟηίδηΘΟΙΙΒΙΥ {πα ὺ γε] ἃ Ὠϊτη ρᾶθϑθαρα ἴῃ {86 οἰτεείβ. ΠΟΥ 
Τῖ56 ἴτουὰ {Π61Ὁ βϑαΐῖς ἰο ἄο ἢϊ Ὠοηοιῖ, οὐἦ οἱ ἴον τοί θα; 

{Π6Ὺ οτόνῃ ᾿ἰηλ ἔου ἢῖ5 ῬΌΘ]Πς 1 ν γε 5. σα ῖκα δηα ὈΘηθίδο ΟΉ8. 
ΤΏΘΥ 5θόονε ροἹ 5 ΠΡΟῺ Πα οἵ {Π6ῚῚ οὐ ἴδε οῃοίσα. 6568 
ΘΘΤΏΘ. ΑΙ (ΠΥ ΜΠ Ο, 1 τὴν ἀεδβηϊῖοη Πο] 5, τὺ ΜῈ} Ὅς 5814 
ἴο τοηᾶο Ποποῖ ἴο {ΠΕ ῚΓ μοῖὸ ΟΥ̓ Θ.0ἢ 5ούνιοθ, ψῃ1]50 Πα 
{παὶ ἰ5 μεῖᾶ μουν οἵ {με886 δϑυνίοεξβ ἰ5 ΓΌῸΠΥ Ποπουτεά. 
Αμάᾶ [ῸὉΓ τὴῦ ρα 1 οδὴῇ Ὀὰΐ ΟΠἾΕΥΓ ΤΥ σοηρταίπδίοηβ. ἴο 
ἢπη. ““(οά δ1685 Ὠ1η1,᾿ 88. 1, ρεγσαινιηρ ἰδὲ 50 [δ᾽ ΠΌΓΩ 
Ὀοιηρ {π6 Ὀυτ οἵ ἴοι] σοηδριίτδοῦ, ἢ6 15 8ὴ οδήθοϊ οἵ δηχίείν 
ἴο 411, Ιαϑδί ον] βῃοιυϊα Ὀειίθ πὴ; δῃᾷ 8580 ἢθ ρυθαθ {Π6 
ΘοΥθῃ ἴθηοῦν οὐ ἢϊ5 ἄδγ5 ἴΏ ΠΔΡΡΙΏ655 οχϑηιρί τοι ἴξαγα. δηά 
ἠδδίουϑυ  δηᾶ τἱϑῖς. Βαΐ {π6 ουὐττεηΐ οἵ [ῃ6 ὑγγάηῦβ Π|6 ΤῸ 
αἸΠογθηγ. [θδῪ δηα πιρῃΐ, 1 ὁ δϑϑισγε γοῦ, ΘΙΠΠΟΠΙ65, ἢ6 
Ἰῖνϑϑ {6 ὁοὴβ οοπαριηηξα ὉΥ [Π6 ρϑηθταὶ γοσάϊοϊ οἵ τηϑηϊηά ἴο 
αἴε ἴου 15 1π| αϊν. 

Νον ψΏρη Θιμηοηϊάθα δα Ἰἰδίθρηθα ἴο ἴπθ56 τϑδϑοηϊηρδ 
ἴο με επα,5 ἢ6 δηβϑνεγεα : ΗΟΝ ἰ5 10, ΗΊοτο, 1 το ρἷαὺ [με 
ἰγγδηΐ 15. ἃ [Πρ 50 ν]] δῖ ηοτι5, ἢ δηα ῃδὺ ἰ5 γοῦν πα] παρτηδηΐ, 
ΠΟΝ σομλθ5 1 γοῖ δτ6 ποῖ αι οἵ 50 τηοπϑίτοιιϑ δὴ δΥἹ Ὁ 
ΝΟΙΏΕΥ γΟΙ, ΠΟΙ, ΤΟΥ [πδΐ τηδίζου, ΔῊ ΤΠΟΏΔΙΟἢ 6586 1 ουθὺ 

Ὠραγά οἱ, βανίηρ οὔοβ ροβϑεϑβϑθα [ῃ6 ρονϑι, Ια δνεὺ οἵ 15 
ΟΥ̓ ἴτε ΜΜ1]1 αἀϊνεθί Ὠιτηβ 6! οὐ βϑονεγείρηῖγυ. ἩΟΝ 15 ἰδαΐ, 
Ηϊετοῦ 

ἘῸΓ ΟἿΘ 51Π1016 τεάϑοῃ (1Π6 ἰγύϑηΐ δι γα), απ Πδγαίῃ [165 
[86 ΘΌΡΓΘΙΩΘ Τ]ΒΕΙΥ οὗ ἀδϑροίις ροόνεῦ ; 1Ὁ 15 ποὶ ῬΟΒ51016 θνθῃ 
ἴο ΡῈ αἰἷξ οὗ 1. ον οου]ά {πε 16 οἵ δὴγ βἰῃρὶθ ἰγιδηῦ 
ΘΕ ΪΠῸῈ ἴο 54 0816 [ῃ)6 δοσοιηΐ ἢ ΗΟΥ 5Ποι 14 δ6 ΡῬΔΥ 10 ΠῚ] 
ἴο (Π6 Ἰαϑβΐ [αυβῖηρ᾽ 411 [Π6 τλοηθυ5 οὗ 411 ποῖ ἢ6 Βὰ5 τοῦθεά Ὁ 

1. Βρδαϊηρ κοινῆς, ΜΥΪΟ ἢ οαρῃξ ἴο τηθβῇ “" σοϊησηοῃ ἴο θη δηα Ὠΐπι" ; 
1 ψ| Οορεί κοινῇ, ἴγϑ 51. “1 ΡΌΡΙΪο ογονῃ Ὠΐτη [ῸΥ ἰδ. νἰγίαθ᾽ 5 βαῖκα, ἃ 
Ὀοηοίβδοϊίοτ." 

2 Οὐ, ““ψιβουΐ τερτόϑοῇ.᾽ 5. Οὗ Ζ οι. χὶ. τ. 
ΤΟΥ, “Ἴ το τλοπδγοῃίβα δηα ρῥἷαν [6 ἀεθροί. 
5". Ἡοϊάξῃ δρίϊν οἵ, ῬΙαί. δοῦ, 14, καλὸν μὲν εἶναι τὴν τυραννίδα χωρίον, 

οὐκ ἔχειν δὲ ἀπόβασιν, ““Ἰἴ νγὰ5. ἴ{ὙΠ6Ὸ ἃ ΤΥΥΔΏΗΥ νγῶ5 8 ΨΕΥΥ δῦ δροΐῖ, Ῥαΐ 1{ 
Βδᾷ ἢο ΨΑΥ ἄονῃ ἔτοτα [{᾿᾿ ((ἸἹΟῸΡΉ, 1, Ρ. 181). 
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ΜΙ Δί ομμδῖη5. ἰδ ἀρόοη Ὠΐτη τηδῖϊκα τεαπ8] το 411 {Πο58 ἢ6 
ἢδ5 (ῃγϑί ἰπΐο [6] 8 ααδιουβ ἢ 1 ΠΟῪ ῥτοου 1ῖνῈ5 ΘΠΟΌΡὮ ἴο 
α16 1ῃ σοιῃρεηϑδίοῃ οὗ {Π6 ἀδαα τηθῃ 6 δὰβ 5΄δ1η ἢ ΠΟΥ͂ (16 
ἃ. 1πΠοι58η4 ἀδδίῃϑ ἢ 

ΑὮἢ, ῃο ! Βιπηοηϊθα (Ώ6 δααδθά), 1 ἴο πδηρ' ομθ᾽5 561 ουΐ- 
ΤΡ Ὀ6 ΘνοΥ ρϑίηξα] ἴο ῬοοΥ τηοσίϑὶ 5011}, θη, δίκα τὴῦ ψοτά 

᾿ΤΟΥ [ἴ, {Πδὲ 15 τῆς. ἰγγδηῦ 8 τειηθαν : {πογοβ πος Ὀείζεσ βαϊεα 3 
ἴο δῖ οαϑθθ, ποθ. Ὧ6 δοῃβ οἵ 8411 τζθῃ 15 ἴῃ [815 ἀπΠθυη 18, 
[ἢδὲ ΠΕΙΓΠΘΓ ἴο ἰσθαρ ΠΟΥ ᾿ΔΥ 51:46 ἢ15 ἐγοι 165 ρτοῆίβ Ὠ]Π]. 

Υ111.----Ιοσα ΘΙπηοηἸ465 ἰοοῖς ὉΡ (ῃς [Πτοδᾶ οἵ [ῃ6 ἀ15- 
σΟΙΓ56 5. ἃ5 [Ὁ] ον5 : ΤΠδΐ ἴοσγ {π6 τιοϊηδηΐ, ΗΊΘτο, γοῦ 5που]ά 
Ὅ6 ουὖΐ οἵ Πεατί τερδγάϊηρ ὑγγδῆην Ὁ 1 ἄο ποῖ ΜΟΠΘΥ, 51Π 608 
Υ 011 ἢάᾶνα ἃ βἰτοηρ ἀδϑίγα ἴο Ὀ6 Ἰογβα Ὀγ υστηδῃ Ὀείηρδ, δηα 
γόοῖ1 816 ρειϑυθ θα τΠδὲ 1 15 γοῦν οἴῆοα ΏΙΟἢ ὈΔ]Κ5 [Π6 τθ81158- 
ἴοη οἵἩ γοῦγ ἄγδϑῃ. ᾿ 

Νοῦν, Ὠονανεῦ, 1 δὴ ηῸ 655 σδυίδιη 1 σδῇ ρίόονε ἴο γοι 
[ῃδ΄ ρογνεγηηιθηΐς 5 ΠΏΡΙΙ65 ποὺ Οὐϑίβοϊα ἴο Ὀείηρ Ἰονβά, ὑπ 
ΤΑΙΠΘΓ μος [Π6 δάνδῃϊαρε οὐδ ρηναῖβ π|6ὸ 80 ἴδ. ἌἈἄμῃα 
γγΏ115ὺ ηνεϑιρδιηρ 1 [Π15 6 τε] 50, ἰδ πιὸ ποῖ ΘΙ ὈΔΙΤΑΒ55 
1Π6 ΙΠΘΔΌΠΥ ὈΥ δϑίτιηρ ψΠΕΙΏΘΙ [ἢ ῬΙΟΡΟΙΠΙΟΠ ἴο 15 ουθδίεγ 
ΡῬΟΜΕΙ [ῃ6 ΤΌΪ]ΟΙΓ 15 8016 ἴο ἄο Κίηάμεθθ οἡ ἃ φυδηςθυ 56816. 
Βυΐ ρὰΐ ἃ τἢπ5: Το Βιπμηδη Ὀεδίηρβ, [ΠΏ6 οὔβ ἴῃ ΠΠΠ10]6 
οἸτουπηδίδησθϑ,᾽ [ῃ6 ΟΠΘΥ ἃ ἀεϑροίς τα]θγ, ρουουη ἃ σΟΙΏΙΊΟΉ 
δεῖ ; ψῃϊ ἢ οὗ [μ6586 ὑνγαίῃ Μ0111, ἀπᾶου Π|κ6 σομα!!]οη5,, τὶ [6 
ἸΔΥΡΟΥ {ΠπδηκαΡ 1 ΜΠ] Ὀδρίη ψ ἢ [6 τηοβὶ {ΠΠῚὴρ᾿ ὃ ἜΧΘΠΊΡ]65 ; 

1 Οτ, “ΟΝ υπάρτρο ἴῃ ἴθ ΟὟ Ῥούβου ἰδ6 ἱπηρυβοημιθηίθ Ὧ6. 85 ἴῃ- 
ΠΙιοίεα δ᾿ ἘΒεαάϊηρ ἀντιπάσχοι, οΥἩ ΙΕ ἀντιπαράσχοι, ἰΓ85]. ““Ὡον σου] Πα 
ΤΘΡΙΔοα ἰῇ ἰθ ΟὟ ῬΟΥΒΟΩ [Π6 ὄἜχαοΐ ὨΌΠΤΩΡΕΥ οὗ ᾿πρ]βοηγηθηΐβ ΨΏΪΟΗ μΠ6 Ἠδ5 
Ἰῃ ΠΙοϊΘα οὐ οἴου» 

3 ΟΥ, ““ΠουρΡΪ τῆογα Ρσγοβίαθ]6 ἴο πηθοὶ 1ῃ6 οαβθ.᾿ ΤὍΤῆ6 δυΐμῃου ΡΪδαγβ Οἡ 
λυσιτελεῖ Δοσογαϊηρ ἰο 15 νοῃΐ. 

3.41. ““τοοῖκ ἘΡ [86 5ρδδίζου (ῃ5.᾿ 
“Ε ΤῊ ταίεγθησα ἴο ἄδϑροίία τα]θ6.᾿ἢ 
τὸ ἄρχειν. (ΓΙ. ὥγοῤ. ραβϑίτηο. 866 μδζεζοζ (Τγαηβ. νοἱ. 1. Ρ. Χο.). 
“(Α φγῖνδίβ ρεύβοῃ." 
11|. ““ὍΥ Π|6 Ἄεχρεηάϊίζασγα οἵ ρονγοῖ, ἢ 
ἄρχομαί σοι. 111. ““1Ἴ1 Ῥερίηῃ γοῦ ΙΓ 4αϊῖα ΘΟ τ ΟΠ ΡΙΔ08 ΘΧΘΙΏΡ]65.᾿ 

Ἡοϊάθη οἵ. Θ'αῖζοθρ. 2767γ77}) Ἰἤζένες, 1. 4. 9ο7, “111 ἄο γοὺ γΟΌΤ Τηδβίου 
γαῖ Ροοά 1 οαπ᾽; Τήποζ “ἀο, 11. 3. ττῦ, “588 νν}}} δὲ γοι. ἘΕῸΓ (δε 
ἀϊδποίίοη Ῥεΐίνγεθῃ παραδειγμάτων -- ἐἀχαγεῤέίες ἀπὰ ὑποδείγματα Ξε ττερρ 5 ξ20715 
566 “7ογδθῦ2. 11. α. Ξεορ. Χὶϊ, 18, Ὁ. 257, Ὡ. 1. 
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δα ἤιδ ἃ 5106 {ΠἸΘΠΑΙν βαϊπίαίοη, “οοα ἄαγ," “(ἀοοά 
ΕΥΘΏΙΠΡ,᾽" αἸΟΡΡΕα δὲ βρῆς οἵ ϑοῖῆξ. οὔθ ΠῸΠῚ [ἢς Πρ5 οὗ Πεῖδ 
8ι ΤΌΠΟΥ, [θγῈ ἃ Ὀγγαῖα οἰζθη. [Ι͂η βδιιοῦῆ ἃ οᾶ56, ΠΟΒ6 ϑα]πίδ- 
[ΟΠ Μ011}} δουηα [Π6 ρ]δαϑδηίει ἴο ἢ1π| ἀοοορίςα ἢ 

Οὐ  ἀρδίη, οὐ 5 ΒΌΡροβα δαῖ Ὀοΐῃ 5ῃμου]α ἤανε οσοδβίοῃ 
ἴ0ο ῬΙΟΠΟΌΠΟΘ ἃ Ῥϑηθρυτο. οβα σοιηρ!πηδηίβ Μ011 ΟΔΥΤῪ 
ἰαυί θυ, ἴῃ [6 ψὰν οἵ ἀεἸθβοίδίοη, [μτηἰς γοαῦ ΟΥ οἡ οὐσοδ- 
510 Οἱ ἃ 50] 61 ϑϑουῆσθ, ΘΌΡΡοΟσα ἴΠ6Ὺὺ 40 ἃ {π|επα [πΠ6 ὨοηΟΙΓ 
οὗ δὴ ἰηνιοη.52 ΤΙ ΟΙΦΙ οαθ6 1 15 δὴ ποηοῖῦῖ, Ὀὰΐϊ ΜΏΙΟΉ 
Ὑ11 Ὀ6 τεραταςα ΙΓ τ[Π6 ργεαίεσ στδυτπαᾶθ, [ῃ6 ΤΟ ΠΔΓΟ 5. Οὐ 
[Π6 6556 1 τηδη᾽8 Ὁ 

Οἵ Ἰεῖ 8 5ιοῖκ πιδῃ δὲ δἰἰεηάεβα τ ἢ ἃ Πἰκε βο Ποία θ. Ὀγ 
Ὀοΐίῃ. Τί 15 ρ᾽δίῃ, [π6 Κιπά δἰϊεπθοηβ οὗ {Π6 τηϊρητν ροϊεπίδίθ ὃ 
ΔΤΟΙΙ56 1η {Π6 Ῥαίθηϊ δ δαιΐ τη 56 ἀοΠρηιϊ." 

ΟτΥ 8580, ἴδ νυ δὰ [ῃ6 ρίνειβ οἵ ἔνο ρι5 ψΏΙΟΠ 5141] ΡῈ {κὸ 
1 4}} τεβδρεοῖβ. 10 15 ρ]δίῃ δ οΌυρ 1 [Π15 σα86 αἰθὸ (δι “τῆς 
ΘΥΔΟΙΟΙΙ5 [ΥΟΌΓ ἡ ΟἱἨ ἁ ͵Ὦ15 ΤΟΥΔ] ΒΙΡΏΠΕ655, Ἔνθ 1 Ὠαϊνεά, νοῦ] 
ΤΟΥ [ἢ8Π σοπηίουαίαηοθ [πΠ6 ψΠοΐΪα ναῖπθ οἵ [ἢ6 σοΟΙΏΠΟΠΘΙ 5 
«ἐ ἀοῃδιίοη. ὅ . 

Ναγν, δἃ5 1 565. ἴο Π16, 8ὴ ὨΟΠΟΙΓ [ΤΌΤ [Π6 ρΟα5, ἃ βτᾶςε 
ἀἸνΊΏ6, 15 5ῃ64 ἀροιῖ {Π6 ραίῇ οὗ Βίτα {πὲ πεγοσυίογ δ Νοῖ ΟΗΪΥ 

1 “Ἴ(ρῃὴ6 Πονν.᾿; 
2. ΟΥ, Δερῃ. 11. 111. τὰ (αῦονβ, Ρ. 55) 85 ἴο “"βϑϑουῆορεβ. 85 ἃ πηθϑῃ85 οἵ 

5ΟΟία] δη͵]ογηιθηΐ. ἡ τ, Ἡοϊάςφῃ οἴ. Ατϊϑίοι, λζε, δ. ΨΜΈΠ1:. ἴχ. τόο, ““"᾿πά 
Ὦρησδ ᾿ΐ ἰ5 {δὶ [656 οἴδῃ σογαγατηῖθς5 Δῃηα Ὠπηγθας ΘΟ] ΘΙ 156. ϑδογῆοσθδϑ, ἴῃ 

σοηηθοίοη ΜΙ ΝΟ (Ποὺ ΠΟΙ Ἰαγρὲ ρα μοσίπρβ, δηα {ΠΈΓΕΡΥ Ὡοΐ ΟὨ]Υ ΡΔΥ 
ΒΟΠΟῸΓ ἴο ἴη6 σοάᾶξβ, Ἀπί δ'5ϑο ργονιβ ἴοσ {μϑυηβεῖνεβ μοι άαν δηᾶ δῃηαβεσηθηΐ "ἢ 
(ΒΕ. ΜΠ πι5). ὍὙΒας, 1. 438, ““Απᾶ να ᾶνε ποί ἰογροίίθῃ ἴο ργονὶβ ἔοῦ 
ΟἿἿΓ ΨΘΑΙΥ͂ 5ρ1Γ1Π5 τηϑὴν γαϊαχαίίοηβ ΠΌσ ἴοἢ]}; Ψψὰ ἢδνα γαρίδα ρϑη]θ5. δηᾶ 
βϑοσῆσα5 (ἢτοῦρμουΐ [86 γϑαγ᾽ (]1ονγαῖ), ῬΙπί, Ζζσηε. ν., καὶ γὰρ φιλοθύτην 
ὄντα καὶ λαμπρὸν ἐν ταῖς περὶ τοὺς ξένους δαπάναις. .. ““ΕῸΓ Ἰονίηρ ἴο 
ϑϑιουίποθ οἰΐδβῃ, δῃᾷ ίἰο Ὅ6 βϑρίθηαια ἴῃ Π15 ϑηϊεγίδ πηιθηΐ οἱ ϑθηρεῖθ, ἢς 
Τρααϊτθά 8. ὈΙΘητ{ὰ] τανθηπθ᾽᾿ ((ἸἹοΟῸΡΏ, 1. 236. Τὸ ψῃϊο δἀα ὙΠΘΟΡΏΓ. 
Οἦαγ. κν..5, 126 δραγμοῖίοος αι: εἶτα θύσας τοῖς θεοῖς αὐτὸς μὲν δειπνεῖν 
παρ᾽ ἑτέρῳ, τὰ δὲ κρέα ἀποτιθέναι ἁλσὶ πάσας, κιτ.λ., “ἴδῃ ΜΉΘ Ὠ6 ἢδ5 
Ῥδθῃ βϑϑδου ποίησ το (ἢ6. ροάβ, 6 Ψ1Π ρα αὐνὰν (ῃς βαϊτεα τευλδίηβ, αῃα Μ1]] 
ὨΪΠΊ561 ἀἴπα οὐἱ (76). 

5. εἰ ΤΉ ΘΙ τηϊρ  ἾΏ6 5565, ΟΥ δ5 ῈῸ τιρς βαν, ““ΤΠΘΙΓ 5Έῦθπα ΕΙΡΏΠ65565,᾽" 
σε Ὑαο, 11, 65. 1 «(Τῆς στοδίοϑι 110 }Π|86πο06.᾿᾿ 

ὅ ΟΥ, “41 1ῃ6 ρυεδαῖ τηβη 5 “ῬΟΠΗΪΥ ̓  τογθ ἴῃβῃ Οαἰνεῖρβ [86 51Π18]} 
Τ᾽ 5 Ὀγθϑθηΐ, ̓ ς ἘῸΓ δώρημα οἵ, Ατἱδίοί, Δ΄, 45, 1. 1Χ. 2, ““Βαρρίπθθβ.. ... ἃ 
ἔγες ρἹῆ οἵ ἀοἄ ἴο τηθη,᾿" 

6 Τῆι. “"αἰίθηᾶδ [ῃ6 ἔοοϊβίθρϑ οὗ 186 ῥ εν τυ]ογ. ἡ ΟἿ, Ονγοῤ. 11. 1. 23, 
ῬΙαί, Ζατυς, 667 Β, ἔογ ἃ βπ1]80 πλοία ροσοα] 56 οὗ ἴῃς ψοτά. 
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ἄοεϑ σοιῃτηδηα {561 Θη ΠΟ ]6. τηδηῃοοῦ, ὈυσΓ γα ραΖε ΟἹ ὨΪΤῚ 
ΜΠ οΟἴΠΕΥ αγο5 δηά πα τῃς ἔδίγ σι] Ὠΐτη γαῖ τηοτα [81 ΨΠΟ: 
5. Το- ἀν ἃ ῥυΐποθ δῃάᾶ ψὰ5 Ὀαΐ γεϑίογαλν ἃ ρτναῖθ οἰ ΠΖθη. ἢ 
Αραίῃ, ἴἰ 15 ἃ Ῥγοιιἄδυ βαϊἰϑέβοϊοη ἀουΈ1655 ἰο μοΙά ἀδραία ψ ἢ 
ἴποϑε ο ἃ΄Ὲ ρῥγδίθιτεα ἴο τπι5 1 Ποηου μδη ἢ ρεορὶα οἡ 
Δ 6618] Τοού]ηρ ΜΠ ΟὈΓΒΕΙν 65. 

ὙνΝΏγ, ἴῃ6 τϊηΐοη (ἢ τορατά ἴο ψΒοῖ γοῖ μαᾶ {Π8 
δτανεϑὶ δα! ἰο Πηάᾶ σι ὑγτϑηηγ), 6 ἰανουσία οἵ ἃ. ΤΌΠΟΥ, 
15 Ἰεαϑί δρί ἴο 40διτοὶ 5 ΜΠ οΥδΥῪ ΠδΙΥΘ : [Π6 νεΥν ΘΙ 5065 
οἵ ὅη8 ῆὴΟ 15. 8. ῬΓΠΟΘ ΘοΟ οεδᾶ886 ἴο Ὀ6 ἀϊδοοπηίεα [πῃ ΤΠΕῚΓ 
ἰηἰθγοοιγϑα.8 ᾿ 

ΤΕ ἴδοὶ 15, ἰο μᾶγα τοδοῃθα {μὲ Ζϑη ἢ οὗὨ ἀΙβ ποΈΟ ἴῃ 
11561{ Ιδηἀ5. οὐδιηδηΐ,, Ὥδν, ἃ ᾿υδίτε οἤδοιηρ δὶ 15. ΠΔΙΘἢ 
Δ ἰδαΐαγοίθθς δηᾶ ττιᾶθ, δηα τηβκίηρ ἔτι Ὀδδπΐν γαῖ ΤΟΓΘ 
5016 η614. 

ΘΙΊσ6. ἤθη, ΟΥ̓ δἰα οἵ βδαῦδὶ τη]η!βίγαιοηθ, γοι δγ6 ὈΓΪν!- 
Ἰερεα ἴο ψίῃ ποῖ δαὰδὶ Ῥαΐ ἴα ἄξορου ρυδθτααςδ: 1 ποι]ά 
ΘΘΘΙῺ ἴο [Ο]ονγ, σοηϑιάθγίηρ (Ὧ6 ναϑον ΜΊΔΟΥ Θρίογα οἵ Βεἰρ- 
[α]655 ΜΕΙΟἢ 165 Ῥείογα γοῖι 8ἃ5 δαπηϊηϊϑίταίΐοιβ, δηα (ῃ6 ἔδυ 
ΘΊΔΉΕΥ 50416 οἱ γΟΙ ἰδύρθϑϑαβ, 1 580 1 ΠΔΙΠΓΔΙΥ ρου 5. ἴο 
γοι ἴο ἤηά γουῦτβεῖνε το ἢ τῆοτα Ὀϑονθα ῃ8ῃ ΟΥΑΙ ΠΔΤΥ 
τηοτγίαϊϑ ; οὐ 1 ποῖ, ψὮΥ τοί ἢ 

ἩΙοΙοῸ ἴοοκ ΠΡ τς ομδ]θηρα δηᾶ σψιους ἀδηηαῦ τηδᾶθ 
ΔΏΒΜΕΙ : ΕῸΓ (ῃ15 ροοά τϑᾶβϑοῃ, Ὀεϑὶ οὐ ροεξίβ, ὨδΟ}βϑιυ σοη- 
ΒΕΓΔΙῺ5. 115, [ΔΓ ΤΏΟΤΕ [8 ΟΥΟΙΠΘΙΥ͂ ΡΕΟΡΙΘ, ἰο 6 ὈπβΥΟαΙ65. 
8 δἵῷ ἰοτοβᾶ ἴο τηξβᾶα]8. ψἹἢ σοησεηβ ΜΏΙΟΝ δ΄Ὲ τῆ νΕΙΥῪ 
ἰουηΐ Δη6 ΒΡΓΠΡΉΘΔα οὗ 4} [ῃς Βαϊ αβ οὗ πηδηκιηά. 

Ὗνὲ Βανβ τποῆδῦβ ἴο ὄὌχϑοῖ 1 χὰ νου] τηθοῦ ΟἿἿ ὩΘΟΘΘΘΑΓΥ 
ΘΧΡΘΏ565. (ὐτδίάθ πγιδὲ Ὀ6 Πργαβϑεα δηα 5ε 1η6]5. ροβίθα 

1 τὸ ἄρχειν, ““ Ἦϊδ6 ΟΥΪΠΟΘΙΥ ρου Υ τηδῖζεθ Ὠΐτη τόσα ΠΟΡΪῈ 85 8 τηϑ, δῃηά 
νγ6 ῬβῃοΪά Ὠΐτῃ ΔΊ ΤΟΥ αχθγοιϑίηρ τὰ] ἰἢδῃ θη Ὧθ μιῃοιϊ  οηθδα 8ἃ5. ἃ σοιησηοῃ 
οἰ Ζοῃ. οδάϊῃρ καλλίω, οΥ̓́ΪΕ ἥδιον, ἰγ8 5]. ““Μ͵ ἔδαβδί οὐ ουῦεθ ΤΊΟΥΘ 
ουθαᾶθν προ Ὠἴτη.᾿ ᾿ 

2 Τα, “δεῖς Ἰεαϑί ἀϊθραβί δἱ ἀρα᾿; Ζ,6. Εἶθ ραίγοῃ᾽ 5 γβεβιβ δηα ΤΙ ΏΚΙ65. 
5. (ἢ ΡΙδι. Φαραγ. 2531 8. 
4 τ, ““ὙΒε τηϑῖβ ρῥγεϑίῖρε οἵ μίρμεϑί Ὑγουβηρ Πεῖρβ ἴο βδάἄογῃ." 966 

Ατὶβίοι. δῦ. .Χ5. 1. χί, τ7Ὄ. Α’Αβ ἴο αὐτὸ τὸ τετιμῆσθαι μ. σ. 1 ΤἰὨϊηϊς τὰ 15. 1τὰ6 
ἄρχων ΜΏὮΏΟ 15 Ὠοπουγεα ὈΓΣ [86 χεϑί οὗ τηθῃ, ψῃϊοἢ τιμή μεῖρβ ἴο δάογῃ Ὠΐτῃ. 
ΟΥ̓ ΘΥ5 566 ἐο ΤΠ 1ηἸς [{ 15 [Ὡς παιδικά νγῆο 5. Ποπουγεά ὈγΥ 1ῃ6 ἄρχων. Τί 580ο, 

(ΓΔΏΒ], : “ΤΏ τπθγα ἀιβιϊποίίοῃ, [86 ραν! θρα δοηθ οὗ Ῥεϊησ ὨΙΡΏΪΥ Ποηουτγεά, 
Ἰοη οὶ Πϑτηθηΐ,᾽ εἴς, 



ΓΗ. τιν ὃ ̓ το- ΕΝ ἘΔ ΜΟΝΑΚΟΗΘ ΟΡΡΟΆΤΌΝΙΤΥ ΕῸΒ 6000 381: 

ΏΘΙΘΥΕΙ θεῖα 15 Ὡξβεά οἵ ψαίοῃ δῃὰ ψατά. Υῆε πᾶνε ἴο 
οῃδϑίσθα δυ]] - ἀοοΥβ ; ψγὙῸὶὶ Ὠγτδί ραΐ ἃ βἴορ ἴο ἴῆοβα ψῆο ψουῦ]ά 
γᾺΧ ἰῃ50]6η.:3 Δηά ψ δ [6 56α βοὴ [ῸΥ σι δοίΐοῃ σΟΏ165, 
ΔΩ 1 15 πηρεΙδίίγα ἴο δχρεαϊίθ 8 ἰοϊοα. ΌΥ ἰαμᾶ οὐ 568, δἷ 
ΘΟ ἃ ΟΥ515 10 ὙΠ| ποῖ (ο [ῸΓ 15 ἴο δηίχιϑδί [ῃ6 Δῇδιγ ἴο βαϑυ- 
ΘΌΘΓΒ. 

ΕΌΣΓΏΘΙ τὴ (μα, [ῃ6. δὴ ΠΟ 15 ἃ ἰγύδηΐ τισί ἤᾶγα 
ΤΩΘΙΟΘΏΔΙ65, δηα οἱ 41} (ὴ6 Ὀυτάδης ψΏΙΟὮ τῃ6 οἰ ΠΙΖθη5. ΔΙῸ 
ΟΔΙΙΘα ΡΟ ἴο δαὶ [πθῖα 15. ὩΟΩΘ ΤΟΤΕ ΟΠΘΙΌΟΙΒ [8 [ἢ15, 
51η66. Ποίδιηρ Μ}1]1 ἱπάποθ ἤθπὶ ἴο Ὀρίῖθνα {Π686 - ῬΡΘοΟρΙα 
816 βιρροτίθα Ὁ. τῆς ἐγιδῃΐ ἴο δα ἴο [ῖ5 δηᾶ {ΠῚ ρῖαϑ- 
ἴρε,3 Ὀὰΐ ταῖμϑυ [ῸΥ ἴῃ6 ϑακα οἵ ἢ15. οὐ 56 8Ά5πεθ δηά 
ργεθά. 

1Χ.---- [Ὃ [ῃ656 ΔΙριθη5. ΘΙΙΠΟΏΙ465 1 ΤΌΤ Π]Δ 46 ΔΏΒΜΨΕΓΥ: 
Ναγ, Ηετο, 1 δὴ (δ΄ το ϑἰδίηρ πδὶ γοῦ πᾶνε ηοί 411 [Π6 56 
αΐνειβ τηδίζευθ ἴο δἰϊθηά ἴο. ΤΏΘΥ δῖα βευοιβ ἀπε165,51 δηλ. 
Βαευΐ 5111, γῆδί ϑίσικα5. Τὴ6 15, 1 δ] [ῃ6 586 σγᾶνε ΓΕΒΡΟ;Β1011165 
ἄο ἰεμα {ποιηβοῖνεβ ππαουίθαϊν το Ὠαίτεα,: [ῃς τειηδιηΐηρ 
Δ] ἀγ6 αἰτορθίῃευ ΒτΔ ΓγΙΏρ. ΤὮιι5, ἰο [ΘΔ ο ἢ οΟΥΠΕΙ5 ἢ αιίβ οἵ 
Ἠΐρμοϑι νἱγίπθ, δηα ἴο ρῥιαῖβα δῃᾷ μοηοῦ εδοῆ τηοϑί ἴδ ρεῖ- 
ἰουγῆδησα οἵ [ῃ8 5616, ἰδ 15. ἃ ἴγρε οἵ ἀπίγ ποίΐ ίο 8 ἀ15- 
Ομαῖρεα θεὰν ρυδοίοιϑῖν. Ὑν1δῖ, οὐ τ[ῃ6 οἴμοι μδηα, ἴο 5.0] 
αὖ ῬΡξορὶβ φρι!γ οὗὨ τϑιηῖϑθη 655, ἰο ἀτίνε δηά ἔπ δηᾶ ομδβίβξῃ, 
[6586 δῖ ρσοσθϑάϊηρϑ ἀοι 01655 ἡ ΠΙΟῆ ρῸ ἢδηά δηᾶ μαηά σ]ἢ 
δία δηᾶ ἈΠ ΘΓΏΘ6955. 

γγῆδι 1 νουἹᾶ 98ὺ ἴῆθηῃ ἴὸ ἰ[ῆες ΠΕΙΟ-ΤΌΪΟΥ 15: ὙνΠΘσανοα 
ἴοτοβ 15 ἡββαβά, [ῃ6 ἀπῖγ οἵ τη Π|οῦηρ ομαβυβοιηθηΐ ϑῃου]α Ὀς 
ΔΒΒΙΡΏΘα ἴο οἴῃ θι5, Ὀυϊ (με αἰδαιϊθυζίοη οἵ γοναγᾶβ δά ῬΙΙΖΕΒ 
τησϑῦ Ὀ6 ἱκθρί ἴῃ 15 ον δαηᾷϑ.8 

(ΟΙΏΟΏ ΘΧΡΘΙΘΏΟΘ αἰϊοϑίβ ἴῃ6 δχοθίθηοθ οἵ 50} ἃ 

ἱ Οσ, ““οὐα [86 ονετ-ρτοιά ἴῃ 580 δηᾷ- ὈΪοοά, . 
2 Ἐρδάϊηρ ἢ Βγεὶί. εἰς, τιμάς, οὐ ἢ 16 νυὶρ. ἰσοτίμους, ἰγ8.5]., “85 

Θα 0181 τλργθὶν ἴο μοιηβοῖνε ἴῃ Ὀυνηθσο᾽᾽,; οὐ 1 ἢ ΘΟΏθηΚΙ (απ Ἡοίάξδη, 
εα. 3) ἐἰσοτιμίας, ἴτ8}}5]1. ““ {πε ὶγ ἔσῃ ρῬειβαδβίοη ἰ5 {πε56 Ὠἰγεϊηρθ αὐ ποῖ 
ΒῃρΡοτίβα Όγ ἴδδ ἐγσαῃΐ ἴῃ [86 Ἰηΐεγαϑίβ οὗ δα μδ]ἶγ πὶ οἵ ἀπάπα ἸΠπ .66," 

5. Οἢ ΖΞοολ. νἱϊ. 4τ (αΌονθ, Ρ. 233). 
Ὁ ΟΥ, ““ἰδηα ἰπαἀἰθροαίαΙν το δημλίίγ. ἢ 
5. ΟὟ, “Ῥϑορῖΐθ,᾿ “6 Ἰδαγηθγ. ἢ 
6 (ἢ Φγοῤ. ΝΊΙΠ) τ. 27; ἐδ. ἴ. τ8; ϊῥῥαγοῖλ, ἱ. 26. 



382 ΗΙΕΒΟ, ΟΚ “ΤΗΕΒ ΤΥΒΑΝΤ; ΟΗ- 1χ. 4:7 

ογϑίειη.Σ ΤΏὰ5 θη νγ6 2 ΜΙ ΙΒῊ ἴο δεῖ οἡ ἴοοΐ 8. σοιῃραι τ! οη 
Ὀεΐνθθηῃ ομογι5θ5," 1 15 1ῃ6 Γπποῦ!οῃ οὗ τῃ6 ἀγελορι ' ἴο ΟΠΘΥ 
ὈΓΖΕ5, ΜΉ: το τὴ6 εἰογέροῖ 15 δϑοιρῃθα τῇς ἃἀπίν οἵ 
Δ5ΒΘΙ Ὀ]ΠΙηρ (Π6 τηθιη ῖβ οὗ {π6 Ὀδηᾷ :6 ἀπά ἴο οἴμεῖβ ἴ [ῃδὲ 
οἵ ἰϑδοῃϊηρ δηα ΔΡΡΙ γἱηρ ἴογοα ἴο ἴῇοϑα ψο οοίηβ ΕΒ μΠδηά 
1ῃη {πεῚ᾿ ἄπι65. ὍΤὮοτο, {μθῃ, γοῦ ἤανε {Π6 ΡὈΓΠΟΙρΙΘ δ οησα: 
ΤῊΘ ρυδοίοῖβ Δη6 ἀργδθαῦ δ ρατ ἄδνόοῖϊνοθ οἡ ἢϊπὶ Ο τα]65, 
[86 δίσμοῃ ; [86 τϑρϑι!θηῦ σοπηϊοτρατ 8 οα οἴμοι. δῖ 15 
ἴπετρ ἴο ρύθνεηΐ [ῃ6 δρριϊοδίίοῃ οὗ [886 ῥυηοῖρὶα ἴο τηδίζειβ 
ῬΟΪΠς ἴῃ ρθηρίδὶ 99 

ΑἹ] 5ἰαίθβ. δ5. πηϊΐβ αι αἰϊνι ἀεὶ ἰπίο (τε. (φυλάς), οΥ 
ΤΕρΊθηΐ5. (μόρας), ΟΥ ΟσοΙηρδηῖεβ (λόχους), δηᾶ ἴῃεῖῈ δ16Ὲ 
οἴποοῖς (ἄρχοντες) Δρροϊηϊθα ἴῃ σοιητηϑηά οὗ Ἄδϑοῦ ἀϊνίϑίοῃ. 0 

ὙΕΙ1 τθω, ϑαρροβα ἰμαΐ βοΐηθ οὔβ ὕεια ἴο οὔθ Ρυ1Ζθ5 1: 
ἴο [π6856 ροϊποαὶ ἀεραϊτηδηΐα οὐ [ῃ6 ραίίζοιῃ οἵ (ῃς σδμοσῖς 
ὈΓΖΕ5. 751 ἀθβου 66 : ῥγΖεϑ ῸΥ δχοθιθηος οἵ 8.15, ΟΥ̓ 5Κ111 ἴῃ 
ἰδοί]ο5, ΟΥ̓ ἴΟΥ αἸΒΟΙΡΙΙ6 δηα 50 [Οὐ ἢ, ΟΥ [ΟΥ̓ 51.1}} ἴῃ Ὠογϑοιηδη- 
5ΠΠΡ ; ὈΓΙΖΕΒ [ῸΥ ῬΓΌν655 12 1ἢ τς δεΙ]ά οὗ Ὀδι16, ὈΓΔΥΘΥΥ͂ ἴῃ ΑΓ ; 
ΡΓΖΕ5 ου πρυρμίημαϑ5 15 ἴῃ ΠΠ]ΠΕ]τηθηΐ οἵ βπραρεοιηθηίβ, σοηίγδοίδ, 
σονβηϑηΐθ. [{50, 1 580 1{ 15 ἴο Ὀς οχρβοίβα {δῖ [δ86 βθνευδὶ 
τηδίϊοες, [δηἶ ἴο δπιυΐοιια δ ι!}10η, Μ0Ὶ1 ΟἿΘ δῃᾶ 8Δ11] 6 

1 Οσ, ““οὐστρηΐ ἱποϊάθηϊβ Ῥεθαῦ Μη 655 ἴο [6 Ὀθααῖν οἵ [)ς ῥυποίρῖβ.᾿ 
2 ἡμῖν. ΤΕ δίδου πγβῖκοϑ Θἰτηοηπθ5 ἰ811ς ἂἃ5. δὴ Αἰμεηίδῃ. 
8. Τῆι, “ΨΏδη τ᾿ 5 ΟἿὐ βδογϑα σομοῖγβ ἰο οοτπρεία." 
4 Οὐ, ““τηαρίϑίγαίθ " ; δ Αἴβθηβ 1ῃ6 “γοΐορ Ἐοργηῆος. ὅεβ Βοβοκῇ, 

ἢ, Ξ5.. (4. Ῥ. 454 ἴ01]1. “14. τε ἀθλοθέται. ὅε6 ῬοΙϊαχ, νὴ. 93; οἵ Αβϑοβίη. 
Ζ. Οἴξ5. τ3. ῖ 

. 5. ΟΥ̓ ΤΟΥ ΟΟΙΥΘΟΙ͂Υ δὲ Αἰ θη [86 ἐζογζαροῖτεθαᾶογα οὐ [06 σῃοΓα5. 
6 2,6. 186 ολογεμξζαΐ. 
7 ὅς. (88 οἠογο-αἱάαςξαζοξ, οὐ ἐζογιηί5-»ια 5167. 
8 τὰ ἀντίτυπα, “16 τορο!]θηί οὔνούβα,᾽᾿ “186 βθϑτην 546." (, ΤὨξορΉ. 

1244, ἦθος ἔχων δόλιον πίστιος ἀντίτυπον. Τἤεἰ, ΝΊ. ᾿ϊ. τα (Ττα5. νοἱ. 1]. 

Ῥ. 155). 
9 Οτ, “ΝΕ θη, ναὶ τδββο ἰ5 μετα ΨὨΥ Οἴμοι τηδίζετ οὐ ρο]τοα] 

σΟΠΟΘΓΉ---8}}] οἴου Ὀσϑηοῦθϑ οὗ οὐἵ οἶνος 116, τη [δοί--- οὶ ηοΐ 6 σαιγθά 
οὗξ ΟἹ {115 σδᾷπιθ Ὀυποῖρ]6 Ὁ" 

10. δ... Ατἰίσα ᾿πίο ἴθ άγζὝαο, Τιδςοεἀδουλοη ἰμΐο βἰχ 2ογας, ΤΒΕΡε5. δηά 
ΑΥΡῸΒ ἰηΐο ζοολξ. 866. Ατὶβίοι. 2 οΐ, ν. 8 (Ἰονείί, 1, 166); “7ε{1, ΝΊ, ἵν, 13; 
ΝΠ. ἢ. 4 (Ττβϑηβ. νοὶ]. 1. Ῥρ. τόσ, 3οὔὺ ὴ. 

ΤΠ 8566 “ευεγίας, 1. 3; Α. Ζαιροτρ, ὧδ Χορ. Ζ δ. χεῖ ἸΠΤόροι ἐρι5ογ δηζ7, 
Ῥ. 42; Ττβη5. νο]. 11. Ὁ. 3231,  Ώεγα [ῃ6 δαῖῃοῦ ΠδΓΡ5 ὍΡΟΙ [86 σϑηη6 βίτίηρ. 

12. (ἢ 4Ιοῖ]. 111. ἵν. τό; ΤΥ. ἢ. καὶ [011]. (Τταηβ. νοἱ]. 11, Ῥρ. 29, 48). 
18. «Τῃ γροιγαχζά ἴῸσ ἤαβίϊοα ἴῃ, εἴς, βϑθξεβ εψερίς, ἴνο. ; δηά ἴογ [86 εν] 

ἴῃ αφασδίίοη, Ταυο. 1. 77; ΡΙαϊ, Φε. 556. 



ΠΗ. 1Χ. 87ιὸ ΑΘ ΕΟΘΤ ΒΕΕΝ ΟΕ ΤΗΝ ΔΚΤΘ ΟΕ ΟΙΝΊΟ Τ11ΕῈ 5383 

ΨΙΡΟΓΟΌΒΙΥ συ] εϊγαϊοα. ΜΊρΡΟΙΟΙΒΙΥ 1 ἢν, γ85, ΠΡΟ ΤΩΥ 508], δηα 
γγῆδὶ ἃ τυϑἢ {Πετὲ ψουἹα ΡῈ! Ηον 1ἢ ἴῃς ρυτϑα} οἵ ὨΟΠΟΙΙΓ 
[πον ψοιά ἴθαγ δίοηρ ψθγα ἀσίν ο4116 4: ψ ἢ νγμδΐ ρτομηραςπαα 
ῬΟΌΓ [ἢ ΓΠΘΙΓ ΤΠΟΠΘΥ͂ σοΠ Πα Π]ΟΏ5 1 αἵ ἃ {{πὴ6 οἵ ΟΥἸ515. 

Απᾶ ἰμαῖ ψῃ]οῇ οἵ 41] ατίϑ 15 [86 τηοϑὲ του πηθγαῖνθ, δἰ θεῖ 
[ῃ6 ἰραϑί δοοιϑιοτηβα διποτῖο ἴο Ὀ6 οσοπάποϊεα οἡ [ἢ6 ῬΠΏΘΙΡΙΘ 
οἵ σοτηρϑθϊοηῃ ἅ----Ἰ τάθδ οτίσυτατγα---- [561 που]α τλαῖκα ἐπ ου- 
ΠΟ 5.1|6465, 1 δοὴῆθδ ὁπ ΜΕΘ ἴο ΟΠΕΣ ὈΠΖΕ5 ἴῃ [6 581ὴ6 
ὙΑΥ, “ὉΥ δγηιβ δπά νι ]Παρ65,} ἴο ἴἤοβα ψῆοὸ β5ῃου!α ΡογΟΥΣ 
[ῃ6 ψουκβ οὐ Πᾶσα τὼ της ἔδίγοδί ἐδϑῃίοη. νη ἴο {Πο58 
ΤΡ 65. οὐὁἨὨἁ τῆς 5ἰαία ψῇο 5μοι1ἃ ἀδνοία {μϑιηβεῖνεθ ἢ 
τρί δηα τηδίη ἴο {πΠ|5 ρατϑαϊ, ἃ μοιιβδηα Ὀ]εβϑίηρθ σου] Ὀ6 
1πη6 τοϑα!. ΤΏδ τονθῆμθθ ψου] ἃ Ὀ6. ᾿ΒοΙραβϑά ; δηᾶ 561} 
γοϑίγαιαΐ Ὀ6 [οπηα δι πλοσα ἰδ ΠΟ, 1 οἷοθα δἰϊθηάδησε οἡ 
Ἰηἀυβίτιοιι5 δ ϊ5.8 Νὰν [αὐῃευ, οὐίμηθθ δπα υ]]] 165. ἴδ Κα 
τοοί δη4 5ρτίηρ 1655 [ΓΕ δηοηρ ὈΌΒΥ ΜΟΥΚΟΙ5. 

Οπσβ τοῦθ, 1 σοϊηϊηθῖοθ ἢ 15 οἵ δΔΩΥ γαϊπα ἴο [Π68 5ίδίβ, 
τΠ6η Ἰεῖ τμ6 τηϑύομδηΐ Ὧο ἀθνοίεβ ὨΙΤΏ56}{ ἴο ΘΟΤΏΤΆΘΥΟΘ Οἡ 
[86 ργιαπάθϑί 5086. τεοεῖνε βοίΐηβ ἢΙρΡΏ ἀϊβιιποίίοη, Δηα ὨὮΪ5 
ΒομΟυ͵α Μ1| ἄταν οα Οἴου ἰταθυβ ἴῃ 815 ψαῖκ6. 

ΟΥ ἡ Ὶ6 1 πηδᾶθ δρραζθηΐ {παΐ ἰπ6 ρσϑῃϊαβ ὙΠῸ ἀἰΙἰβοονθῖβ ἃ 
ΠΘῚῪ ϑοῖτςε οὗ τενϑηῖϊθ, ΜΙΟἢ Μ1] ποῖ 6 νϑχαίίοιι, Μ}1}} Ὁς 
Ποποιιτρα ὉΥ [6 5ἰδίε, ἃ βεϊα οἵ Ἐχρ]οζδίίοῃ ψ}}1 δὲ οὔοα Ὀ6 
ορεηβά, ψ ΒΟ ψ1} ἢοῖ Ἰοηρ σοπέϊππα πῃρτοάαοίίνο. 

Απά ἴο 50εαῖκ σοῃῃρεμαιίοιβιν, 1 10 εῦα ΟΌνίοι5 ἸΏ ΘΔΟἢ 
ἀθραγίηθηΐ [μαὶ τῃ6 πἰτοσ ΠΟ ΕΓ οἵ ΔΩΥ 58] πἰΑΥῪ τηθαβατα ψΠαΐ- 
5ΟΘΥΘΙ 11] ποῖ τοιηϑῖη πη θοηοστθϑα, (δαῦ 1η 5611 ψ1}] 5] γυ]αῖε 
ει δοβὲ οἵ ρβορὶβ πο ΜΠ] τᾶῖκα 1 {Πεῖγ ὈΌΒΙη655 ἴο αἸβοονοθΥ 
5016 φοοά [Πιηρ ΟΥ Οἴπαι ἴοῦ ἴῆ6 βἰαῖϊθβ. Δ ΏΘΥ νου τηδ [ου5 
οὗ δἀνδηΐαρε ἴο {ῃ6 ϑἰδαίβ δχοῖῖΐϊθ ἄβθεβρ 1ηἰογθϑί, οἵ ΕΟ ΘΒ 
ἀἸβοουθυῖθθ 8ΓῸ τηδαθ τποτα ἤεεἶν δηα τοτα ΡῥγοιΏρΡΕΪΥ ρετίβοίεα. 

1 εἰσφέροιεν, ἰεοδη. οἵ {Π8 νγαῖ-ἴαχ δἱ Αἴῆθηβ. 588 ἀυῤηηες, 111. 7. 10]]. ; 
ἷν, 34 ἴο!!. (Ττϑη5. νοἱ. 11. ρ. 1Χχχν]]}.}; ὙΒπο. 111. το; Βοβοκῇ, 4. .Ε. 4. Ρρ. 
470, 5329. (Οὐ Αηβίοι. Φοῖ, ν. τι. το, ἴῇ ΠΠ]αϑίγϑιοη οὗ ἴΠ6 ὑγγϑηῖϊ 5. 584] 
τηθίῃοά οὗἉ Τα ῖβρ᾽ ΠΊΟΠΘΥ. - 

2. δ. “Αμὰᾶ νῆδί ΜΠ] 6 [06 πιοϑίὲ σαρδϑίηρ. ,. ῬὈείηρ ἃ ἀδραγίμηθηίΐ 
οἵ [δϊηρ5 ἰδαϑί νγοπΐ,᾽᾿ εἰσ. 

8. ΟΥὉ, “"βοιληθ85 οὗ σοὺ] πηαοῦ τλοσε Ὀ6 Τουηά 81Π|6α ψ οσοσπρβίϊοῃ. " 
4 Οὗ ῥευφηες, 1. ο. 
ὅ Τῆι, “ταὶ ἴοο 15 δῇ ἱποαίσν ΒΙΟΏ νν1]] ποί Ἰοηρ 116 [β]ίονν. "᾿ 



ΠΗ. Χ ὃ τ-4 3. 5 «ΗἸΕΒΟ, ΟΕ “ΤΗΕ ΤΥΚΑΝΤ᾽ {εκ το, τς 

Βιυΐ 1{ἰγοι δῖα αἰταϊα, Ὁ τῖρῃςν ῥτίηοθ, [δῇ ΓΠγΟῸΡῊ τῆς 
τ] Ππἀ6 οὗ ργῖΖε5 οἤεσεα  ὉΠΩ͂ΕΥ ΤΏΔΠΥ Ποδ5, ΕΧρθῆθ65 8150 
ταδὶ Ὀ6 τ ἢ ΙΠογϑαβϑά, σοηϑι θυ ἰδὲ ηο «ίο]δς οὗ σουπλθυοθ 
ΟΔΏ Ὅδ φρο το ΟἤΘΔΡΙΥ ἴδῃ ἰμοϑθα ΟΠ ΡΘορΙΘ ρυτοθαβα 
ἴῃ Θχομδηρα ἔου ριῖζεθ. Νοίθ ἰῇ {πΠ6 ρα]. σοπίεϑὲ (οΒμοχδὶ, 
Θααρβίτϑη, ΟΥἨ ῬΥΠΙΠΔΒ.10) 5΄ ΠΟΥ͂ 5181}: [6 ρυζαεα αὐταὶ δῃηᾶ γέϊ 
δαί γαδί Ἔχρθηάϊίασα οἵ γε! δηάᾶ [01], ἀηα ραϊηξα] σαρει- 
ν βίο {ἢ 656 δἰ το ῖ. 8 

Χ.---Απμα ἩΙΘΙῸ ΤαρΡ]16α : ΤῊΠπ5 (ἃ γοὰ τεαθοη ΡῥΥΘ ΕΠ Ϊνυ, 
τηθίμιηκ5, ΒΙΠΟΒΙ65.; αΐ δροῦΐ [Π6 56 ΤΌΘ ηδΙν ἰτοορθ Πᾶνα 
γοῖ διρῃΐ ἴο 8.0 (ἰδῇ γοῖι βϑιιρρεδί ἃ πθδη5. ἰο ἃνοιά ἰῃ68 
Βαίτεά οὗ νηοῦ [ΠΥ ἀγα [πΠ6 σδιϑε Ὁ Οἵι ΨΠ] γοῖι (611 τὸ {παῖ 
8. ΤΌΪΕΙ ὯΟ δα5 οὴ τἢ6 δῇξδοιϊοη οἵ Ὦ15 β]θοία. μὰ5 πὸ ἡθϑά 
οἵ Ὀοάγ-ρπυαγάβ Ὁ 

ΝΑΥ, ἴῃ ροοά βοοίῃ (τεριθα ϑιπηοῃ! 465); ἀἰβ πο] μ6 ψ1}} 
ὨΘΘΩ͂ [Πθ ὩΟΠΘ6 [ῃ6 1655. 1 ΚΠΟΥ͂ 1 15 ΜΠ σογίδίη ΒΔ η 
Ὀδίηρθ δ5. ΜΙ ἤοΥβ65, βοὴθ {10 οἵ [Ὡς Ὀ]οοά {ποὺ Πᾶγθ, 
ΒΟΠΠΘ. ΠΟΤ [ΕΘΠῸΘΠΟΥ͂ ; [6 ΤΟΥ [Π6Ὶ ψϑηΐθ ἀγῈ ϑδι5ῆεά, 
[ῃ6 τγοτα 61 νης 655 Μη] οἱ. Ὅν 61] θη, ἴο 5οῦεὺ δηᾶ 
ΟΠδϑι1586 14 5ρ1Γ115, [ΏΘΓΕ 15 ποίδίηρ Π|κ {Π6 ΤΘΙΤΟΥ οὗἩ γΟΌΓ 
πηθη- αἰ διτη5... Απᾶ 85 ἴο ρεηίίοῦ πδίαγαϑ," 1 ἀο ποΐ κῆπον ὈΥ 
Μηδ τηθ8η5 γοι σοι] Ὀδδίουυ 50 τηϑηῦ ὈΘηθῆϊθ ὩΡΟῚ (δια 
8.5 ΟΥ̓ Τη68 5 Οἵ ΠΊΘΥΟΘΏΔΙΊΘΒ. 

Τ,εἰ τε δχρίδίῃ : οι Καορ δεῖ, 1 ρίδϑαμπηθ, ᾿θ τῆς ἢγοί 
ἰηϑίϑησθ, ἴου γουτβοὶ, ἃ5. συγ οἵ γοῦῦ οσῇ ρείβδοη. Βαΐ 
ἴΟΥ τηδϑίθυθ, ΟὙΏΘΙ5 οἵ δϑοίαίθϑ δηά οἴδοιθ, ἰο Ὀ6 ἄοῃξ ἴο ἀθαιῃ 

ὙΠ ν]οίθησα ὉΥ͂ [ΠΕΙΓ ΟὟ 5ἰανεβ 15 ἢ0 ὈΠ,φατα-οὗ [ῃϊηρ. 
ΘΌΡροβίηρ, τῃξη, [ῃ6 ἢτιδὶ δηα ἰογθπιοϑδί αν αι οἡ τηθῖ- 
ΟΟΏΔΥΥ ΟΟρΡ5. ΜΕΙΘ 815: [Π6Υ ἃῇὰ ἰῆ6 Ὀοάγ-οτπαταάθ. οὗ {δε 
ΠΟ]6. ῬΌΌΙΟ, απμα ὈοπΠα 85 σῸΟἢ ἴο σοπηα ἴο [Π6 δβϑϑιϑδίδηςα οὗ 
8411 τηθΙεῖ5 οὗ [86 5ἰδίθ δἴικθ, ἴῃ οα56. [6 5141] ἀδίθοϊς ςοϊὴθβ 

1 Ἐαδάϊηρ' προτιθεμένων ΜΙ (ΟΡΕϊ. 
5 Ται, ““Βἱρρίο, βυιιηΐο, δη6 ΟΠΟΓΕΡΊΟ οοῃίοϑίϑ." 
δ σι. “ὁ ἴᾺ “8 ομοῦαὶ ἄδησαβ (τὴ 220226}7) ΟἹ 1ῃ6 ρατί οἵ 1ῃ86 ομογαροὶ; (2) 

αΐῃς οὐ ἴῃ ρατγὶ οἵ ἴῃς. ομβογθαίαδὶ ; (3) βιρεγνιβίηρ' οασα οὐ ἴῃ6 ρατὶ οἵ [ῃ6 
οΒογο- ἀϊ ἀδϑίζαϊοι, δῃηᾷ 50 γεμζαξές γεμζαρα5 οἵ [ὴ6 ΒΙΡΡΙς δῃᾷ σγγηηΐο, 

4 Τ ῖ, “Θρϑαγ- ῬΘαγευβ" ; 186 {16 σίνβη ἰο {πΠ6 Ῥοάγ-σαδγᾷ οἵ Κίηρϑ δηά 
ἰγτϑῃίϑ. 

ὅ. Τῆι, “1ὰ6 Ῥθαατα] δηᾶ σοοά,᾽ τῃ6 καλοῖς κἀγαθοῖς. 366 Ζεορ. νἱ. τὶ 
[011]. (αῦονβ, Ρ. 224). 



ΓΗ. Χ.847)᾽ ΜΕΒΟΒΝΝΑΈΝΙΕΒΑΒΘΑ ΝΑΤΙΟΝΑΙ͂, α ΔᾺ9 385 

Τ]ΒΟΠ ΘΓ Ὀτανίηρ 1 (Δα τη!βογεδηΐβ ἄο ϑρυίηρ ΠΡ ἴῃ [Π6 Πδδγίβ 
οἵ βίδίθϑ, ἃ85 ΜῈ 81} ΚΟ); 1 580ὺ ἤθη, 1 {Π6 56 Π]ΘΙΟΘΏΔΥΥ 
ἸΌΟΟΡ5 ὝΘΙΕ ὉὈΠΩ͂ΘΓ ΟΥΘΙΒ ἴο δοῖ ἃ5. ρῃᾳδγαάϊδηβ οὐ [6 οΟἸΠ]ΖΘΏ5," 
[Π6 Ἰαίίεῦ ψου]α τεοορηΐβα ἴο Ποῖ ΤΠΘΥ γος ᾿ἱπαρθὈιεά. 

Βυΐ 1΄ῃ δααϊοῃ ἴο ἰμθβε6 Γπποίίοῃβ, 580 ἢ ἃ ὈΟΑΥ τηϊρῃΐ 
ΜΠ τραθοη δ δχρεοίθα ἴο οἵἴθαίε ἃ β6ῆ86. οἵ οουγαρὸ δηά 
ΘΘΟΙΠγ, ὈΥ ΜΙ [ῃ6 σουη Ὑ ἰαθοῦυτεβ τῇ ἰμεῖὶγ ἤοοῖϑ 
δια Πετάβ νου] ροτϑαίν Ὀεηθῆΐ, ἃ Ὀεπμθῆΐ πού ᾿πηϊε6α ἴο γουγ 
ἀδιθ5η6, Ὀπὺΐ 5Βῃαγθα ὈΥ Ἔνϑῦυ ἴδστῃ [πγουρθποῦΐ [Π6 τατα] αἰβίσί οἵ, 

Αρδίῃ, {Π6586 πιεγοθηαγίθϑ, 1 8εΐ ἴο ριατγα ϑἰταΐεριο ροϊηΐβ,ὃ 
ΜΟΙ] Ιδανα [ἢ6 οἸΠΖρ5 [1]1] Ἰείθασα ἴο αδἰϊθηα ἴο τηδίζου οἱ 
ΤΏΟΓΘ ργαία 1ηἰογοϑί. 

ΑΠά δρδϑίῃ, ἃ Γυσίμεσ Πιμοίίοη : (ἰδῇ γοῖ σοηοεῖνα ἃ 5 Υν] 8 
Ὀεδίίου αι} Π6α ἴο ρϑίῃ ᾿ητϑ] Προς Ὀείοσε δηά δηα ἴο ΒΙΠαΘΥ 
[ῃ6 βεογεῖ ϑιἀάθῃ οηβδιρῃϊθ οἵ ἃ Ποϑί]6 ἴοτοθ, ἰμδη ἃ 86ῖ οἵ 
ἰγοορο 5 ἀἰνγαυα ὉΠΩΑ͂ΘΥ ΔΙΙῚ5 δηα [ΠῚ Ὺ ΟΥρϑηϊβϑα ἢ 5 

Μοζθουϑυ, οὐ δῇ δοίιι] σδιηραίρῃ, ΏΘτΕ Μ11}}} γοὰ πα δὴ 
ΔΙΤΩ Οὗἁ ργδδίου ϑθούνίοα ἴο {ῃ6 οἰΖεηβ [Π8ῃ [658 γα ρῈ-ΘαΓΏ]ηρ᾽ 
ἴτοορϑ ἢ ἴδῃ ψθομ, ἢ 15. ΠΚοῖγ, τΠμοτθ Μ11 ποης Ὀ6 ἰουμά 
ΤΟΥ͂Θ ταϑοϊαῖα ἴο ἰαίςζα {86 ἸΙΟΩ 5 5θδῖα οἵ το] ΟΥ̓ Ῥε Ϊ, οὐ ἄο 
ουΐροβδί ἀπίγ, Κεερίηρ ψαίο δηα μα Μ 816 οἰμθῖβ 5166}, 
Ὀτανα ΠἸΊΘΥΟΘΏΔΙΙ65. 

Απα ψῇδὺ 1] ἰῃς εἴδοι Ὀ6 οὴ ἐπδ περ ουῦ 5δἰαίθα. οοη- 
[οΥ ποι 5. ΜΠ γουτθῦθ 1] ποῖ [ῃ15 βἰδαπάϊηρ δὴν ἰεδά 
[δὴ ἴο δϑῖσα ρεᾶοα Ὀεγοηα 411] οἴμευ {πηρθῦ [Ιἢ ἴδοΐ, ἃ 
οοϊηρδοί ἴοτος [πὸ [Π15, 580 οὐρϑῃϊβθθα, Μ11 ρύονε τηοϑί ροΐϊβηϊΐϊ 
ἴο Ῥήξϑοσνα τῆς ἴηςογοϑί οὗ {ποεῖν ἰδῆ 5. δηα ἰο ἀδιῆαρα ἴῃ ο56 
οἵ {ῃε 1. ορροῃβηΐϑ. 

1 ΟΕΤΕ τον Ὀξοοηδ αύνατα οὐ δηγίἷηρ οὗ {παῖ βοσί. Ὁ [15 ποῖ (815 τῃηοαε]]6ά 
ΟἹ ἴδ8 κρυπτεῖα9ϑ ὅ8εε Ῥαΐογ, Φίαζο αμὰ δζαωζογέξηε, οὮ. ν"ἱ. ““Τδοξαδβομλοῃ, 

. Τοῦ. 

: Ψ" “85. ἘΠΕΙΓ ΡΟ]ο6.᾿ τχτούτους, 55. ““1ῃ6. οἰ Ζοη5᾽᾽ ; αὐ, “16 εν]}- 
ἀοετβ.᾿ Τί 50, ἰγδῆϑ]. ““ἴο Κορ ννδίοῃ απ νψαγα οἡ ον]. ἄοειβ ; [86 οΟἸ ΖΕ 5 

νου] ΘΟΟῚ Γοοορηΐβα (Π6 Ῥεηθῆΐ ΠῈῪ οὐγα ἴἤετα ἴου {Παὶ βουνῖσα, ἢ 
8. ΟΥ, “δϑ βΑΥΓΙΒΟΩ5. οὗ οὐ 081] ροβιξοηβ,᾿ πκὸ ῬΏγ!έ οὐ Τ)εοαϊθῖα ΠΘΘΓ 

Αἰμδβη5. 
4 Οἵ, ““ἐταϊ 66 ἴο δοῖ δ5. οὔθ τβϑῃ.᾿ὀ ὅὃ66 Θί2, 5.0. 
ὅ ΤῊΘ δυίποῦ ἰ8. ρεῦμαρα {μη κΚίηρ οὗ 5οηθ ρεύβοῃβὶ ὄὌὄχρδϑίθμοθθ Ηδ 

ἍΟΥΚ5 ουἱ Ηἰβ [ΏΘοΟΥΥ οὗ ἃ γα θ- τη ΤΑΊ Π 18, ἴοσγ τῆς ργοϊθοϊοῃ οἵ ἴμ6 βίϑίβ 
ἴῃ [86 γοῤαφάεία. 86:6 6εβρ. ΝΊ]. ν. ὅρ ἴο]]. ἢ 

6 Οτ, ““τῇαϊ 116 προ γοῦγ Ὀογάθυϑ,᾽᾿ δ5. ΤΒερος δαπᾶ Μεραΐα σεῦ “" ὨΙΡῈ- 
Ῥογάδεϊηρ " ἴο Αἴμεῃ9. (ἝἋἱ Ἐπ’. ες. 426; ϑορῇ. .57. 349. 

ΝΟΙ,. Π1-,ΡΡ 2ς 
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Απάᾶ ψἤθῃ, ΠΏΔΙΠν, [ῃ6 οἰΠ]Ζο5 ἀἰβοονεσ [0 15 ποῖ {86 ὨδΌϊ 
οὗ [ἢ6886 τηθυοθηδιδ5 ἴο ἰη͵ῦγα ἰἤο5886 ψΏΟ ἄο ἢο στοηρ, Ὀαΐ 
[ΠΕ6ῚΓ γοσδίϊοη ταῖθεῦ 15 ἴο ὨΙΠάΘΥ 411 αἰζετηρί αἱ ευπ].ἀοίηρ' ; 
ὙΠΕΓΘΌΥ [Π6Ὺ ΘΧϑσοῖθῈ ἃ ΚΙΠαΪν ργονιάθηοα δηά Ὀδαγ ἴῃς Ὀσπηΐ 
οἵ ἀδῆρευ ἴῃ Ὀεδδὶῇ οὐ {6 σοχηχημην, 1 580 1ὑ τηπδί ἡβϑάς 
Ὧδ, [86 οἰΖζεηβ ΜΠ] τα]οῖοα ἴο ῥδΥύὺ ἴῃ6 ὄδχρϑῆβθεβ ψῃϊοῦ {6 
ἴοτος βηΐδιϊβ. Αἵ ΔΩΥ τϑῖε, 1 15 ἴοσ οὐ]θοῖβ οὗ δυ 1655 πηροτχί- 
ΔΏοΘ {παῖ δ ργθϑθηΐ ραδγαάϑ ἢ γα ἱκερί ἴῃ ῥυίναία [{{6. 

ΧΙ.--ΛἸῖ, ἩΙΪΘῖο, γοὰ τησϑὲ ποΐ ογπᾶρα ἴο ϑρεῃπᾶ ἃ 
Ρογίίοηῃ οὗ γοῦν ρῥγίναίβ βιιθδίδηοα ἴογ {ῃΠ6 οοϊηοη Ψ068]. 
ΕῸΓ τγ56 1. 1 ΠοΙά ἴο [π6 οριπίοη ἰῃδὲ μ6 ϑατηθ Ἔχροηαθά 
Ὀγν [Π6 τοηδτοῇ οὐ {86 5ἰδίβ ἰοσύγη 1{6τ5 οἱ (15 ὈΥΘο ηΐ ΤΟΥ 
Ἰεριτηαῖθ 5 ἰδ ἰθοβα δὌχροηάθα οὐ ἢΐβ5 Ῥϑύβομδὶ δοσομηί. 
Βιεϊ δὲ πι8 ἰοοῖς ἰηΐο (6 αδϑίοη ροϊηΐ ὈΥ Ροιϊηΐ. 

ΕἸτϑῦ, [η6 ραΐδοβ: 4ο γοῖι ᾿τηδρὶπε ἰῃαΐ 4 ὈθΠάϊηρ, Ὀθδα-: 
ἘΠΕ ἴἢ Ἔνευν ΨΜΑΥ δὶ δῇ ΘΠΟΥΤΊΟΙΙ5 οοϑβί, Μ111 Δἤοσά γοῖ ρτϑαίου 
ΡΥἀα δηᾶ ογτηϑιηθηΐ ἴδῃ ἃ ΜΏΟ]Θ ΟΥ̓ τἱηρεα ἢ γγ8}15. δηά 
ὈδἰΠογαθηΐθ, ΏΟΒΘ ΓΌΓΗΙΓΠΤΕ. ΠΟΙ 51515. Οὐ [οι ρ] 65. δηᾶ οἱ Πατοά 
ΡῬογίοοσϑβ,5 Βα οσγ5, τϑυκοί- Ὀ]8 665 ἢ 

Νεχί δ5 ἴο διγηϑιηθηΐβ : ὙΝ11] γοῖ ργεδεηΐ ἃ ρυθαίθι (θυτοῦ 
ἴο [6 ἴοβ ἴξ γοῖι δρρεαίξα {πγηϊθηεα γουτβε Ππομ Πεδᾶ ἴο 
ἰοοΐ σι ὈΠρΏΣ ΘΙ Ὀ]ΔΖοητθ δηα Ὠοιτεηΐ ΔΙΠῚΒ; ἢ ΟΥ̓ΤΑΙΠΘΥ 
ΟΥ τραθοὴ οὗ [86 ψγαῦ κα ἀϑρθοῖ οὗ ἃ ἡῆο]α ΟἿ ρεγίθοιν 
Θααρρεαῦ 

1“ ΟΠοα οὐ οἴμεσ. " 
2 εἰς τὸ δέον. Ἐοϊάθῃ οἵ. “παδ. 1. 1. 8, Ατδίορῃ. Οὐομάς, 859, ὥσπερ 

Περικλέης εἰς τὸ δέον ἀπώλεσα : “16 ῬεΙΟΙ65, 207 ἃ μδοθοραῦ φῶγῴοσε, 1 ἤανε 
Ἰοβὲ ἰμθηλ.᾿᾽ 

5. Βδδάϊηρ' παραστάσι, ῬΤΟΡΕΙΙ͂Κ ““ῬΙαβίετϑ ᾿ (ῬΟΪ], 1, 76. το. 25) ““δηΐββ, 
ΠΘποΘ “ΘΙ ΡΠ ἴῃ 8115 (566 Ψισαν. 111. 2. 2) ; ΟΥ̓́ΤΊΟΓα ΨΊΔΕΙν 2.6 οριζγαϑιεο 
οὗ ἃ [δ ρ]8 οὐ οἴμεῦ Ὀυ]αϊηρ, (ῬοΘΒΙΡΙν [86 δαΐθου 15 ΤὨΪκίηρ' οὗ ““1η6 Ῥτο- 
ὈΥΔΘα ).. Οὗ Ἐπ, “λοῦ. 4τρ; 7. Ζ. τιδο. -Ξξσταθμοί, Ἡετοά. 1, 179 ; 
ότι. 72. χῖν. τό7; Οὔ. νἱϊ. 89, σταθμοὶ δ᾽ ἀργύρεοι ἐν χαλκέῳ ἕστασαν οὐδῷ. 

ὙΠῸ ὈγδζΖβῃ Ἐμυ βμο] 45 ΒΟ ῃ ςἰ4δς ἀ14 δηξοϊά 
ΘΙΪνοΥ ὈΠ] δ βέδτϑ, μπρ Ψ Ἐ σαΐεβ οὗ ροϊᾶ ((μαριηδῃ). 

“41. παστάσι, Ξ-Ξ οΟ]ΪοΠη86465, : 
4 ΟΥ, “ὙΠ Διο ΟΟΓΙΟΌΒΙΥ Ὑτουρ 8. ΟΠΑ͂ΘΓ δηα ἃ ἀτεδα," ὅπλοις 

τοῖς ἐκπαγλοτάτοις, γι05: τιαρνείεογιέ, ατο6- 75 Ί 717,5, δι ῬΟΘΙΟΔΙ οτα ἩΤΒ]ΟὮ 
οσσαγα ΟὨΪν 1η 1ϊς Ῥαβθαρα ἰῇ ὑτοβα (ΗΠ οἱ θη). 1,. ἃ 5. οἵ. σου. 21. 1. 1:46, 
ΧΧΙ. 589, οἵ Ῥεύβοῃβ; Οὐ. χῖν. 552, οἵ (ηΐῆρβ, ῬῬιηά, γέζ. ἵν. τ4ο; 7527. 

7 (6), 30. 
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ΑΠπα ΠΟΥ͂ ἴου αὺϑ δα τηδδηβ: ΟἹ ΜΏΙΟΏ ΡὈΓΠΟΙρΙῈ ἄο 
γοι Ἔχρθοῖ γΟΌΣ γουθηι85 ἴο ΠΟΥ ΤΟΥῈ σΟΟΡΙΟΙ5]γ----ν ἱκεαρίηρ 
γΟΌΓ Οὐ Ὀυίναῖς οδριΐα] ̓  οἰ] ον α, οΥἨ ὈΥ͂ τηθϑῇβ ἀδθνυϊϑεα ἴο 
ΤηΔ κα [ῃ)6 ΤΟϑοῦτοθϑ οὗ [ῆ6 δηΐτα βἰδίθ 2 ργοάποῖνε "Ὁ 

Απᾷᾶ ποχί ἴο βρεαῖὶ οἵ {πὶ ψΒΙΟἢ ρεορὶα Βοϊᾶ ἰο θὲ [με 
Πονεῦ οἵ ᾿ηϑΌΠΓ ΟΠ 5, ἃ Ραχδαις Ὀοΐῃ ΠΟΌΪΘ 1 {561 δηα Ῥεϑί 
Ὀαπίπηρ ἃ ροτεαΐ τηδη---- τηξδδη {Π6 τί οἵ Ὀγεεαϊηρ ομδγιοί- 
ὨοΙβ565 ὅ----]οἢ που] τεῆξος {π6 ργεαῖοσ ᾿πβϑίτε οἡ γοῦ, {μα 
γοῖι ΡΘΙΒΟΏΔΙΪΥ ὅ Θῃου]α ἰταίη ἂἀπα ϑεηα ἰο (ῃ6 ρτεαΐ {6514] 
δας Ποτηρβ ὅ τότε ομδτιίοίβ ὑμδῃ ΔΩΥ͂ ΗΘ] 16 ηθ6 εἶδε ἢ ΟΥἩ ταίθοῦ 
1Πᾶΐ γοῦχ βίαϊε 5ῃου]ᾶ Ὀοδϑὲ τότε τϑοθῃουθο- γθθάθεβ Πδῃ {πὲ 
Ταϑί οἱ σίδίθϑ, [πδΐ ο ὥυδοιιθα τῆς ἰαυροϑῦ ὩῸΠΤΊΌΘΙ 580 1]4 
ΘηΐοΥ ἰὼ σοηίδϑί [6 ΡΠΖΕΡ 

ὙΝΙοἢ ψουἹα γου ἄδειη ἰἢ6. ΠΟΌΪΘΓ σθπαιϊιοϑύ----ο σὴ ἃ 
νἹοίοτΥ ὈΥ νιγίπα οἵ ἃ σματγοῖ, ΟΥὁ Το Δοῆϊονε 8 ρεορ]εβ Βρρί 655, 
ἴῃ βίαϊς οἵ ΠΟ ἢ γοῦ ατα {Π6 Ὠεδα δηᾶ οἱ Απά ἴου τὴ 
Ρατί, 1 Ποϊά [Ὁ 11] Ὀβοοηθθ ἃ ἰγγδηΐ ἴο δηΐου (ῃ6 1ἰ5ῖ5. σῇ 
Ργναία οἰϊίζεηβ..- ΕῸΣ [ΔΚ [86 σαᾶβὲ ἣξ νίηϑ, 6 ΜΠ ποῖ θ6Ὲ 
Δατηϊγθα, Ὀὰΐ 6 δην θα ταῖῃθυ, ἤθη 10 15 Τῃουρῃϊ ΠΟ ΤῆΔΩΥ 
Ὀυναῖθ [ουίηθθ ρὸ ἴο 5161} 1η6 βίγθαμη οἵ 15 Ἔχρεηάϊίατσα ; 
ΜΏ16 1 π6 ἴοβα, ἢ8 ΨΜ11 Ὀδοοῖῃξ ἃ ἰδιρμιηρ-βἴοοῖϊς ἴο 41] τηδη- 
Κιηά. 6 

Νο, ῃο ! 1 [6}] γοιι, ΗΊΘΓο, γοῦγ Ὀδι 6 614, γουγ {{πῸῈ ΔΥΘΏΔ 
15. ΜΠ [ῃ6 σμδιηρίοη ρταϑιἀθηΐβ οἱ τῖναὶ ϑίδίθϑ, δῦονε ψῇοϑα 
Ιθϑ96 Υ ἤδαᾶς Ὀ6 1 γοῦν ἀδϑην ἴοὺ ταῖθα6 [15 βίαίε, οἵ ψ ΏΙΟἢ 
γοῖι δῖῈ δε ραΐτοῃ δηα ϑθρτειηθ μϑαά, ἴο βοῆῖθ πηργεοθαθηίεα 
ὨΕΙρΣ οἵ ἴοτίπηθβ, ΒΙΟὮ 1 γοῦ 5141] δοῆϊανε, Ὀ6 σϑυΐζαϊη γοῖ 
Ὑ}1}} Ὅ6 ἀρργονβά νυἱοΐογιοιιβ ἴῃ ἃ σοῃηΐδδὶ [ῃ6 ποῦ]θϑὶ δηά ἰῃς 
τηοϑὶ δπρεπάοιιβ ἴῃ τ[ῃς ψου]ά. 

ΘΙηο6. γΠδΐ [ο]ονβ ἢ [Ι͂ἢ τῃ6 ἢτβί ρίδοβ, γο Μ1] ὈΥ ΟὔΘ 

1: Βοδάϊηρ ἔδια, αὦ ἰδίᾳ, Ξε ““ ὙΟΌΣ οαρὶΐα] Ὀυναῖθιν εταρίογϑά. 
2. 1,1, “" οὗὨἉ 411 οἰ ΖΘ 5 Δ|1Π|κ6,᾿ “ΘΥΘΥΥ βίη ρὶθ ΘΠ ΘΓ οὗ [86 5ίαΐσ, ̓̓  
ὃ. ΟἹ, ΡΙαῖ. Ζάατως, 834 Β. 
41,, Βτγοι θη δοὺ οἵ, Ριηᾶ. Οἱ 1. 82; Ῥνέζ. ἴ, 173; 11. τος; ΠΙ. οὔ. 
ὅ “ΟἿ 5οϊθηῃ [δϑίϊνβ]β,᾿ἡ 6.9. ἰῇοβα Βεῖα δὲ ΟἸγταρία, Τερῃΐ, (μ6 

Ἰοιμταιθ, ΝΝΕηθα. 
θ Οὐ, ““γοὰ ΨΠ1 Ὁ τηοοϊτθα δηᾶ θογθᾶ αἱ ραβί 411 ργθοβάθηῃηοσθ,᾽᾽ δ Ὠἰξίοσχίο- 

ΔΙν να 5 ἐπε ἰδία οἵ Ἰϑοηγϑίαβ, 388 οὐ 384 Β.6. (0); δῃᾷ ἴογ (ῃξ ροβϑίθ]β οοη- 
πεοῦοῃ Ὀείψαεῃ ἰδὲ ᾿ἱποϊάθηϊ δηα (15 ἰγεϑ 58, 566 αρονβ, Τηϊτοῦ. Ρ, Ἰχχ!!. ; α15ο 
ΤἼτδη5. νοὶ. 1, Ὁ. οχχνί! ; 1γΧ8. Οἶνηι. ; δαλᾶ Ῥγοῖ, [65 σϑλασκα οὐ (δ6 
ἐγαρτηβηΐ, “411. Ὁγ. 1. Ῥ. 203 ἴο11. ΟΑτοίβ, .17. (. χὶ. 4ο ἴ0]].; “Ῥζαέο, ᾿Δϊ. 577. 
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51 δίσοκα πᾶν Ὀτοιρῃς δθουΐ [Π6 νοι (Πϊηρ γοι Πᾶνα 5οῖ 
γοῦ ἢδατί οἡ, γοῖι Μ01}} παν το [6 δἤβδοίίοη οὗ γουγ βα ]Θοί8. 
ΘΘΟΟΠΑΪν, γοι Ὑἷ}71} προ Ὧὸ ᾿θυα]α ἴο ργοοίδίτη γοῦτ νἱοίουν :; 
Ποῖ ΟΘ τηδὴ ΟὨΪγ, Ὀαΐ 41] ΤηΔ ΚΙ, 5881] γι γΟΌΪ νἱτίαθ6. 

γΈΏευϑύ γοι ϑ86ῖ ἰοοΐ γοῖι 5141} θὲ ραζεὰ προῃ, δῃηάᾶ ποῖ 
ὈΥ ἱπαην! 141 ΟἸΠΠΖΘῺ5. δίοηθ, Ὀὰΐ ὈΥ ἃ δυμπατϊεοα ἰδία Ὀς 
ὙΥΔΤΤΩΪΥ γε] οοιηεα. Ὑου 5181] 8 ἃ τηϑυνεὶ, ποΐ ἴῃ [6 ργναίεα 
Οἴτοῖα οὐἶγ, Ὀαΐ ἴῃ ραῦΪΟ ἴῃ 1Π6 5ἰρῃΐ οὗ 8]}. 

ΤῸ 584}} Ὅ6 ὀρξῃ ἴο γοῖι, 50 ἴδ. δ5 ϑδίεινγ 15 σοποργηθά, ἴο 
ἰδ κε γοῦν ἸΟυΓΏΘΥ ἡ ἤεγα γοῦ Μ011 ἴο 566 ἰῃὴ6 ρϑῃηθθ ΟἹ ΘΙΠΕΥ 
ϑρθοίδοίθϑβ ; οὐ 1 58.811 θῈ ὀρθῇ ίο γοι ἰο δίάθ δὲ ἢοπιο, δῃά 
51] αἰΐδ! γοῦτ ΟὈ]δοί. 

Βρίοτα γοι 5}4}} Ὀ68 ραίμειθα ἄδην δῇ ἀϑβθι Ό]γ, ἃ ρτθαΐ 
ΟΟΙΏΡΔΗΩΥ οἵ ρεορῖὶβε ψΠΠὴρ ἴο αἰθρίαν ᾿μδΐθνευ Ἔδο τηΔΥ 
ὨΔΡΡΘΏ ἴο Ῥοβϑ685 οἱ γι βαοη, γΟσ ἢ, ΟΥἹ Ὀδδυΐν ;1 δηα ΔηΟΙΠΕΓ 
[τοηρ Οὗ ῬΕΥΙΒΟΠ5. Θαροῦ ἴο 4 γοῖ βϑύνίσθ. Ῥγαβϑηΐ, τοραγά 
τι Θϑοῦ δηάᾶ 8411 δ5 9 ΤΟΥ 811165; ΟΥ δϑθηΐ, πον {πᾶ Θδοἢ 
Δηα 41} ἢᾶνε οὔςβ ἄδϑισα, ἴο δεῖ δγξϑ Οἡ Ὑοιι. 

ΤῊΣ ἐμαὶ ΜΠ Ὅθ, γου 5141} ποὺ 6 Ἰἰογβᾷ δἷοηῃθ, δεῖ 
Ρδϑϑιοηδίοὶν δαογθϑά, Ὁ. πηδῃ .Ὀεηρθ. Υου Μη] ποὶ πρεά 
ἴο χοῦ [88 δ: πὶ ἴο βπάπγα [ῃ6 δηξοσζοθηηβηΐ οἵ {Πεῖγ Ἰονίηρ 
510, 

ΥοΟΙ 5841} ηοΐ Κποὺ ψῇῆδί θαυ 15. [ΟΥ̓ γουτβοῖ; γοι 5}4]] 
ἰδηβϑίου 1 ἴο [86 παγίς οἵ οἴμϑιβ, ἰδαγίηρ 1θϑὲ βοιὴθ δυ]] 
ονθυίακα γοὰ. Υοι Μ1 αν δρουῦΐ γοιῖι (11 {Ὁ] ἸΙθρθ5, ψ011]- 
ἴὴρ 5} ]6οἴβ, ὨΙΠ]6. ϑουνιίοσβ. ΥΟἹ 5081] ὈθμοΙα μον, 85 ἃ 
τηϑίζοι οὗ ἴτεὰ σδοῖςα, ἴΠ6 Ὺ Μ1]] αἸ501αΥ ἃ ργον ἀθπίϊα] σαγα [ῸΓ 
γοῦ. Απά 1ξ ἀδῆρου [Ὠτθαΐθηβ, γον ΜΠ] Πηά 1ῃ τῃθτὴ τοί 
ΒΙΤΊΡΙΥ [6]]Ονν- δύ ΊοΥ5, Ὀαΐ ΓΆΉΒΙΟ ΘΕ ΘΑΡΘΓ ἴο ἀεἰεηα γοι ἢ 
{ΠΕ} 1ἰν65.3 

γνογίῃν οἵ δὴν ρἱ 5. γοῖϊ 5411 Ὀ68 ἀὐῥιεα Δα γεῖ ᾿ς 
ὭΘΨΕΙ δ 8 ἰοϑθ ἴὉὕΓ δ01ὴ 6 Ὑγ0611- ΊΒΏΘΙ ΜΠ ΠΟΙ ἴο 50.816 
ἴθι. υὔοι 5411 σοιητηδηα ἃ ψου]ά- 46 ἸΟΥΔΙΥ ; ἃ ΜΠΟΪ]6 
ῬΘΟΡΪΘ 5}4}} τεϊοϊοβ ἢ γοὰ δ γοῦγ ροοά ἰογΐίπηθβ, ἃ ψοΪα 
ῬΘΟΡ]6 Ὀδί6 ἴοσ γοῦχ ἰηἰεγθϑῖβ, ἃ8. 1 [ἢ νεῚῪ ἀδθαά δηᾶ ἐγατῃ 

ἴμεν οὐ. Υοῦυῦ ἰτεαϑαγα- ουι565. 504}} θὲ ορεχίθηβῖν ΜΠ ἢ 
[πΠ6 ραγηῃεχεα τσ ῃθ5 οὗ γοῦγ ΠΕ Πα5 δΔηα Ἰογοῖϑ. 

ἡ ον “10 ΠΡΗΥ͂ 186 1 ψαγθθ οἵ ψίβάογῃ, Ὀθϑαΐν, Θχοβι]θποα. 
2 Νοῖί σύμμαχοι, Ῥαὶ πρόμαχοι. 
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ΤΒεγείοτα. ὈῈ οὗ ροοά οἴξεσ, Ηΐθτο ; δητοῇ γοι [6 η65, 
δηἃ γοι Ψ}11 {Πεγεῦν Πθαρ Πσμ65. οἡ γουτβε Βα ὑρ δηά 
ΔΟΡΥΔΗἶβ6 γὙου οἰτγ, ἴῸγ ἴῃ 50 ἀοίηρ γοι ΜΠ] οἰγά οἢ ῬΟΜΕΥ 
1Κ6 ἃ ρδιζηθηΐ, δη4 ψ]η 411165 ἔου πο. 

Ἐδβίθθλ γοῦν [ἰμευϊδη ἃ ἃ5 ὑοῦ δϑίαϊο, τῆς οἰ Ζθ 5. ἃ5 
ΟΟΙΏΓΘΟΘ5, γΟῸ ΠΟΘ α5. δἃ5 γΟῸΓ Οὐ ΟὨΠαάγβη, Δα ὙΟᾺΪΓ 505 
ΘΥ̓ΘΏ ἃ5 ΥΟῈΓ ΟΥ̓ 501], ΑΠπά ϑβίπαν ἴο θχοαὶ [6 ηὶ Ομ δηα 8]]} 
1η Μγ6]]-ΑοΙηρ ; ἴοσυ 1 γοῖ ονείσοιηθ γοῦχ [ΠῈΠ65 ὈΥ Κιηάηθ655,. 
ὙΟΙΓ ΘΩΘΙΠΊ165 514]1 ΠΟ ΔΟΥΘ ΡΥ ν 81] ἀρϑϊηϑβί γοα. 

Το 811 {π656 τῃΐηρβ, δῃηά, γοῖι ΤΥ τεϑὲ δϑϑισεά, [Ὁ ψ11 ὈῈ 
γΟΙΪΓΘ ἴο ΟΥ̓ [ῃ6 ἴδιγοϑε δη6 τηοϑί Ὀ]6ϑϑαοα Ῥοββθϑϑοη ΚΠΟΜΏ 
ἴο τηοχΐϑ] ἤδη. Υἵοι 581] 6 ἰουτίπηδῖθ 8Π6 ΠΟΩΘ 508] ΘηΥΥ͂ 
γοιι." 

1 Θοτηα σοτητηδηΐδίουϑθ βαβρεϑοί 8 ἰθοηδ αἱ [815 ροϊηΐ. 
2. .,Α2 “Ἰὶ 5841} θὲ γοιτθ ἰο 6 ΠΔΡΡΥ 8ῃηά γεῖ ἴο Ἔβοαᾶρε εῆνγ. {δε 

σΟΟΠΟΙ παρ βεηΐθηοα 5 ρῃοχηϊο ἰῇ Παγϑοῖθυ ϑηα τηδίγίοαὶ ἴῃ ἴοση. 566 2οζ 
Ζας. χν. ο (Ττγϑηβ. νο]. 11. Ῥ. 324). 
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[1886 εϑίεγ ῬῃΠρραβ, 22. ἐδ. 7, Ῥ. 
333; ῬΙΟοϊΪδίτηβ ὨΪ5 ἴονε ἴοῦ 50- 
ογαίβϑ, 26. ν]]. 4, Ὁ. 337. 

ΑΜ ἰβίῃΘη65, ἃ γε] γ Αἰμεδηΐδηῃ σἤοβθῃ 
βίγαίϊδροβ, ζζερα. 111. ἵν. 1, 3, 4, Ρ. 
88 [ο]]. 

Δηγίαβ (οὴβ οὔ τὴ6 ““δοσύβοῦθ, οἱ 
γραψάμενοι, 2ἥσηε. 1. 1. 1), 8. (816 
σΟΠΟΘΓΠΪΩΡ δοοζαίθα δηΐ, “120οΖ, 29 
[01]., Ρ.. το4 ἴο]]. 
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Αρμτγοάϊπέ, Ομγαμία δὰ δαρμάξ,ρος, 

3. )2,02. ν}}}. 9, Ῥ. 3238. 
ἌΡοΙΪΪο, 815 δῆβνγοι σομοθγηϊηρ᾽ Θοογαίθϑ 

7ϑεῆ84, “420. τ4, Ῥ. 189. 
Αροϊοάδιαβ, Ὧ15 αδἰίδοτηθης ἴο 5ο- 

οἴαΐθς, ,φηφ. 111. χὶ. 17, Ὁ. 122; 

α'ἴ ἰουομίηρ ἰα16 σοηοθγηΐησ “188 
τηϑϑίου ̓  δηά, “412οΖ. 28, Ρ. 192. 

Ατομααδιμπβ [ροβϑιθὶγ [ῃ6 ἀθηη ΡΌΡΊΕ, 
Το. Ἰ. νἱῖ. 2), 8. ἰαᾶννυοῦ διηρ ογεά 
ΌΥ Οὐἴο δ ϑοοζδαῖβθι ϑυρρθϑίοῃ 
αραϊηϑῖ “' βυσοορῃδηίδ,᾽ 22εῦε. 11. 1Χ.Ψ 

3, Ῥ. 76. 
Δηήδθορᾶροβ, [26 σοιηο!}} οὗ, ΖἌσηε 111. 

Υ. 20, Ὁ. οὔ. 
Απδάημθ ἂῃα Τιοηγϑαβ, ,,)7,.2ῖ. ΙΧ. 2 

10]]., Ρ. 340 ἴο]], 
Ατίϑθαβ, τὰς πδηάα πα βαρροτγίο. οἵ 

Ογγαβ, Ζοορ. ἵν. 1ὸ, Ὁ. 217 (568 
Ττδη5. νοὶ]. ἱ. Ιπᾶϑχ, 5.22.]. 

Ατιβίαγομιιβ, ϑοούαίΐθο δαπμᾶ, ἤει. 11. 

νἹΪ. Ὁ. 70 [0]]. 
ΑΥΙΒΕΙΡΡΟ5. (οὐ ογ οὗ (6 Ογτγεηβίο 

βοῇ οοΙ), ἃ αἀϊδοιβϑίοῃ Ὀοίνεθῃ 50- 

ογαῖθϑ δηᾶ, 2ζέηα. 11. 1. Ῥ. 328 [0]]. ; 
βαῖβ. ὨΙΆ 56 1 ἸΏ [ΓῺ ἴο ογοβϑ- Χϑιη]η6 
ϑοογαίθϑ, 26, 111. νι. Ὁ. τὸν 10]1. 

Ατὶϑιοάδιης, “16 {π||6,᾿ Βοοζαῖθβ 

Θηα, οὐ ““Πεῖγ,᾽᾿ 27εγε. 1. ἵν. Ὁ. 25 
1ο]!. 

Ατίὶ οὗ δυβραπάτσν (Αρτϊοα!ταγ6), ΖΦ δον. 
ἷν. 4, Ῥ. 213 6ζ βα951232. 

Αβοϊδρίαβ (1.1. ΑΘβου]αρὶ 5), Ὠοΐ 5ΡΥΩΡ 
1ὼ [86 ἰδῆλρ]θ οὗ, “2έη2.. 111. ΧΙ], 23, 
Ῥ. 125. 

Αβίῖα, Ζέφε. 11. 1. το, Ὁ. 41. 
Αϑραβία, ἤἥερε. 11. ν]. 26, ρ.. ὅφ; 

εογα. 111. 14, Ὀ. 212. 
Αιἰδᾶθμα, Ὀθααα] οἷά τῇϑθη οἤοβθῃ 

Ζἀαζῥῤἠῥογοΐ ἴοΥ, ,'.)7Χ͵,ώ. ἵν. 17, Ρ. 
315. 

Αἰμδηΐδῃ, ἴπ6 δαϊ ΠΟΥ Πγαῖκο5 ΘΙ οη 465 
81} δ5 δῇ, “2670, Ἰχ. 4, Ὦ. 2, ῬὈ. 

482. 

Αἰβεηϊδηβ( Αἰ μεηΐδη ρα110), μονν οου]ά 
16 ρτοβεβουτίοη (οἱ γραψάμενοι) Ὦανε 
Ρειϑαβδ θα τμ6, ἰμαΐ ϑοογϑαΐθ ννγὰ 8 
βυαϊίγνὺ 2 ἥσγε. Τ. 1. 1, 20, ΡΡ. σ,ό; 

16, (45 ἃ Ῥβορίθ) οοῃβιηί τ). ροάᾶς 
ὉΥ οἴβδοῖϊθ, ἐὖ. ἵν. τῷ, Ρ. 29; 8ῖ6 
αἰδιηρι ϑηθα ποΐ τόσα ΟΥ̓ Ὀδϑιίν 
οἵ βρεβθοῇ, βίδϊυασγθ, διᾷ βίσθη στῇ οἵ 

1 [ἤδη ΌΥ ἴονε οἵ βοποιγ, 26, 111. 
1. 13, Ρ. 87; γε τῆς. “" εἰδβοίου δ᾽ 
(τοῦ 8 τα]βοϊβά οαηαϊἀδίθ᾽ 5 Ροϊηΐ 
οἵ νἱθν), ἐό. ἵν. τ, Ρ. 88 ; ταθυβ 

8.4 5ῃοτγίοογαΐηρθ οἵ [ἀϊβουθβεα ἴῃ 
8ι σοῃηνεγβϑαίοη Ὀείψθοη ϑοοζαίθβ δηα 
τῇς. γουηρεῦ Ῥεγίοϊαβ (413 8.6. 9)], 
26. ν, τ ἴοϊ!., Ὁ. 91 10]. ; 40; 

σοΙΏρΡΒΙ6 [ἀνοῦσαν ἢ [6 Βοθο- 
ἰδ 5 85 τεραγαᾶβ ρμηεόσΚς, ῥάγοίφε, 
“ οἰααγΖλέν,᾽" ἰους οὗ λορολν, ἐδ. 1Ὁ. 
2 ἴο]]., Ρ. οἵ; ρῥγεβδίρε οἵ, Ἰονγεγεά 
αἴου “Τροία ἡ ἀηα ““εΙατὰ,᾿᾿ 

26, ἐδ. 4 ἴοἸ!., Ρ. 92; ἴὸ ναί ἀρρββδὶ 
ΒΘΟΘΡΕΪΘ ; ῥγδ-ϑαϊηξησοα [ἴῃ νιγίαθ 
8 ἰασσαον [τοτὰ [61 ἤθσγοΐο Θησββίοῦβ, 
Οθούόορβ, ΤΏ Έβϑαβ, εἴς, ; ΠΟΙ ἀδθαᾶβ 

οἵ, ἀραϊηβὶ (ες Ῥεγβίδῃϑβ ; ΗχιΥ οἵ, 
85 8. ῬΘορΙα ἴῃ {ποθ γ ον ΔΠ4 διηϊα 
1ὴ6 σϑῆξσγαὶ βΒὰχ οἱ ρορυϊδίίοηβ δηᾶ 
οἰδίθϑ ; {π6ὶγ ϑίαϊβ “" οἴῃ [βϑίϑυ Βυγρ,᾽ 

αι σουχί οἵ αρρΡθ8] δρᾷ δυροῦγ οὗ τα- 
ἔᾳρε ἴοσ ἰῃ6. Ορρίθϑϑβεα, 26. 26. τῷ [ο]].., 
Ῥ. 94; σοπιραγϑα ψίῃ τὰς [,δορᾶδο- 
ΤᾺΟΠΪΔΏ5 85 ἴο γεσεγέησε 707. οἱα ὥρε, 
εμἰἼναΐξίοι οὗ Ζάε δοών, οὐδαζεριεό ἴο 
ἡπαρίοέζαΐες ; ἀοἸισῃλ ἴῃ Πρ αῖιοι οὗὨ, 

ἐ6, 26. τα, τό, Ὁ. ο5; 511] ποΐ βιηϊῖθη 
ὙΠ ἰπσῦτα 6 ἀαρσανη, 4... αζδεῖ- 
2ἐζηε οἵ, ἴὰ Ὧδνδ] Δ γ5, σγυηηδϑίϊο 
σοηϊθϑίβ, σμογαβεβ ; [06 855 οἵ, 
ΙΏΟΓΘ ΘΙΠΊΘΉΘΌΪΕ ἴο αἰβοῖρ!ηθ τΠδη 
1:6 οἶδββεβ (λοῤέϊέες. διὰ ἀρρβ); 
βίρτιβ [ῃ8΄ ογα δ]! ηθθ μ85 ηοί αϊεδά 
οὐ οὖ; ἴῃ πλ]Πτν δῇδιγα οἰποεγεά 
ὉΥ τοβα νοΟ Ἰδοῖὶς [ῆὩ8 5ρεοῖδὶ ἐπι- 
στήμη, τὖ. 6. τ8-2τ, Ὁ. 96; ἃ σοΓΡὈ5 οὗ 
γουῦῃρ᾽ 4Δ016-οαϊθα, ἴο δεῦνε δ5 Ἰρ}ϊ 
ἸηΪΔΉΙΤΥ Οἡ [6 ΤΟΤΕ (ἃ ΤΩἸΠΘΤῪ 
ΒΡ ΡΕΒΙΟΩ), :6. ἐδ. 27, Ὁ.97.; αἸἰδιοοῃ 
διηα [ῃς6, ΖΦ, νί. 15, Ὁ. τοῦ ; δοοζϑῖββ 

Δα ἘΡΙΡΈΠμ65 76 ἰῃδὶ σοηίδϑί  ὨΙΟῊ 
1Π8, Ψ1Π οΘ αδΥ Ψψαρα αραϊηϑδί (με 
ὨδίΙΟΏ8] ἴοβ, 26. χὶϊ. 1, ἢ. 122; 
εὐωχεῖσθαι ἴῃ ἴῃ8 Θρεβοῇ οἵ, (2.6. ἴῃ 
Αἰίῖς. ῬΒτγθβθοϊορυ) ἀδῆηθα ὉΥ 5ο- 
οἴαῖθϑ, Ζό, χῖν. 6, Ρ. 129; ἃ οοχ- 
σΟΙΏΡ 5 τηδἰἄθη βρεθῇ ἴο, (Ξ-. Μβῃ: 

οἵ Αἰμθηβ 1) τό. ΤΝ. ἢ. 4, 5, Ρρ. 
133, 134; 1165 οἵ, ϑϑο ΡΈ16 ἴο 
Ῥευβαδβίοῃ, “20. 4, Ὁ. τ86᾽; ἴῃ [88 
ΑΒΒΘΠΛΟΙΥ (ϑοογαῖαθϑ ἈΥΡῚ 65), Πἰϑίθῃ ἴο 
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ΕΧρουίβ ποί τγεϊϑίίοῃϑβ, 6. 2ο, ἢ. τοῦ ; 
οἰἰτὰαθ οἵ 868, ἴο νγνεδιτην οἰ ΖΘ Ώ5, 
οφορ. 11. 6, Ῥ. 2δοδ ; ον ἴμε, τυ 
Ὀς ἰδαρῃίς σουτασα ἴῃ Ὀδίι6 Ὁ δῇ 
οὐ]εθοῖ Ἰθϑβοῦ (Δηςβίμθηθβ γρζέϑε 
ἐοχιεζξι2), 57),2. 1ΐ. 13, Ὁ. 301. 

Αἴμθηβ ([ῃς οἷν ΟΥ̓ βίαϊβ οὗ, Ζζεζε. 1. 

1, τὶ [88 ροάβ δοϊκηον]εαρεα Ὅγ; 
106 σογμηπηοῃ δία οἱ, 22. 16. τὶ 

2, Ῥ. τ; ἴδε τῃηαριβίγαϊοβ οἵ, (ϑίβία 
ΟἴΠο6Γ5) Δρροϊηῖϊθα “"Υ 186 Ῥεδῃ, 
26. 1. 9, Ρ. 7; Εὐὰ5 δῃᾶ ΑἰἸοὶ- 

Ὀίαάες ψτοιρῃὶ τς ργεαίθϑί ον] ἴο, 

26. 1ὖ. τῷ, Ὁ. 8; ϑοοζαίθα. ψουίῆν 
οἵ ὨοηουΓ ἴίτοιῃ, 26. 26. 62, 64, 
ῬΡΌ. 20, 21; ἀπῖγ ἴο Ῥαγξηΐβ τϑοορ- 
Ὠϊδαα Ὀγ, ἴῃ ἰῃ8 αοοίγηαςσέα, ἐδ. 11. 
ἰϊ. 132, 14, Ρ. 53; πον Ῥϑυίοϊαβ. ΌΚ 
δ18 ᾿ποδηϊδιίίοης δημα ΤὨθμλιβίοοϊθϑ 
ΌΥ 8η δηλοῖ ψο ἴῃς ἰονα οἵ, 20, 
Υ]. 13, Ρ. 63; δὴ ἱποϊάθηϊ σοῃοεσῃ- 
ἴηρ 16 ῬὈῬΑΓΙΥ 5ἰσγα ἴῃ (404, 403 
Β.0.)}, 26. νὶϊ. 2, Ὁ. 7γο; Π|86 δἵ, 
ὯΟ ΘΑΒΥ ΙΤηδίζΟΥ ἴοΥ ἃ Τῆϑη ΨὙῺΟ 
ΜΟΙ] τη δα ονῇ δἰδιτα ((τῖῖο 
ἰο4.}, 1. ἰχ. τ, ἢ. 76; δγῖναὶ 
οἵ Ἰδ᾽΄οηγβοάογαβ ἴῃ, ΖΦ. 171. 1. 1, Ρ. 
8ο; ϑοοζαίθβθ (35) οὐ ἴῃε οδνβὶγυ 
αἰ, 26, Ἰ. τά, Ῥ. 87 [ἢ .522- 
2αγολ)]; Ὠον ἴῃ6 ρῥτγεβίὶσε οἵ, τηδῪ 
Ὅ6 Ταϊβθά, 26. ν᾿ τ; Ὧο αἰδοίῃ 
αὶ, 1ό. τό. 2, Ῥ. οτ; ψΒαῖ {86 

ψοῦυϊά - 6. οἰαϊδοσηδῃ Ὡδθαᾶβ δἵ, Ζό. 

ν]. τῷ, ν]]. 7, 9, ῬΡ. 1ΤΟοΞ, 1οϑ ; ον 
ἴο βεί ἰο ΟἸγτηρία τόμ, 26. ΧΙ]. 5, 
Ῥ. 126: ἘΙρΡΡίαβ τον βιίβ, 26. ΤᾺ, ἵν. 
δ, Ὁ. 154; σο ΓΟ Π5 ̓ΠΠρΟΞΒΘα ὈΥ, 
ΟἹ ψΜεδιίῃ, Ζδομ. 11. 6, Ρ. 2οξ ; (δε 
Βαταβηῖρθ οὗ ἃ εν δὴ δἷἵ, 
((μδυηηϊάθ γερέζυε ζοφ.), ὅ.)2Χ͵ηι. ἵν. 
32, Ρ. 318 ; 1οἱ τὴ6. νουϊά-θε Ἰδδαᾶθγ 

οὗ, Ιξαῖὴ ὉΥ ψμαῖ ϑᾶαρὸ ψ βοτὰ 
ΞΟΙΪοὴ Εβίβ ὈΠΙ5ηςα ἢϊ5. σοῃϑυτησηδία 
Ἰανγα ΤΟΥ, ΖΦ, ν]]]. 40, Ῥ. 347. 

Αἰσα, ργορουῖν “' δοΐοβϑ {Π6 τόπο ἢ 
δηᾶ “1η,᾿ άἥφρα. 11. ν]]. τὶ, Ὁ. 75 (οἴ. 
,.7),7,4. ἵν. 21, Ὁ. 218); [ῃῆ8. ΒοξοΙ8}5 
[Ὠγϑαΐθῃ 8ῃ ἱπουγβϑίοῃ ἰηΐο, (8.6. Ὁ), 
ἤἥερα. 111. ν. τ, ». 92; βηρίγαϊθα Ὀγ 
8ι τῃρ οἵ Ὡδίθσγαὶ ἔοχίγζεϑβεϑ, Ζὦ, 16. 

25, Ρ' 97. 
Δυζοϊγοιβ, βοη οἱ Τγοοῃ, νἱοΐοσ ἴῃ [88 

ῬΘΏΚγδΊΟΩ (420 Β.6., αΖ, 421), 5772. 
Ϊ, 2, Ὁ. 2932; ϑηϊογίδιηθα ὉΥ (411165, 
26. ἐὖ. 4, Ῥ. 294; 5 Ὀεδαίυ, 26, 16. 
9, Ὁ. 295; ἰδ5 πιοβί ὑγοιιὰᾷ οἵ Ἠΐβ 
[αῖῆθγ, ΖΦ. 111. 13, Ὁ. 309; (8]11|89᾽ 

Ἰονε Του, 26. ν]1]. 7, 37, ῬΡ. 338, 
346; ΜΙ Ὧἰ5 ἰδίμεσῦ ἰβανεβ [86 

. ΒΌΡΡΘΙ-ΡΑΓΙ ἴο ἰαῖκα Ὧ15 “" σοῃϑίτα- 
[ἰομα],᾽᾿ 26. ἰχ. τ, Ρ. 348 (εἴ, 8 7, 
Ὀ. 350). [5ε6 ΡιΙαί. Ζγεαπά. χν.; 
ιοά. 51ς, χῖν. καὶ; δῃὰᾶ οἵ. “ΠἸ εἰ, ΤΊ, 
111, 14. 

ΒΑσσΗυῦβ (ς. θ᾿ οη 55) δημα Ατὐιδάῃβδ, 
,ϑ),772, ἸΧ. 2, Ῥ. 349. 
“ΒΑΡ Δ 5, ἹΠδηλιϑίοοϊος ἰδπλοιιβ 

αν διλοηρ, ἤει. [11]. νὶ. 2, Ὁ. οο ; 
αἸν] 6. ΟΠ Ι5ΟΙΘη66 ἃ ἰδηδί σοι ΠΊΟΠ 

ἴο Ἠδίϊθηθθ δηᾶ, ὅγ)2,͵χι. ἵν, 47, Ῥ. 
222; ΠΟΙ ΙομῈ5 δηα, 26. ν1]1. 538, ῬὉ. 

347. 
Βοεοίία, ἴῃ οἷα ἄδαὺβ δαιτιεα ὉΥ ἰτῆ8 

Αἰβεμΐίδηβ, ἤζεα. 111. ν. 4, Ὁ. 92. 

Βορξοιίίδηβ, ἴ6, ᾿οῃραγεαῦῖ Μὴ τἢ6 
ΑΙΒΘμΙδΏ5, «τηρῶ. 111. ν. 2, 4, Ὁ. 92. 

[(ἢ, ΖΦ): :ῥαγοΐ, νἱὶ. 4.} 

ΟΑΥ 1145, 5οη οὗ ΗΙΡΡοη]οΙβ, ἰονεῦ οὗ 
Δυϊζοϊγοῦβ, ἴῃ ΏΟΒα ΠΟΠΟΌΣ ἢδ ρῖνοβ 
δι Ὀδπαμεῖ, ἰο ΜΏΪΙΟΩ Ὧδ ἰηνιῖθβ 
ΘΟΟΓαῖΘα, δίς, δὴ δχοο]θηῖ Βοβί, 
5 7),Ή72. ῬΘΘΒΙῚ ; νΕΙῪ ΜΘδΙτΏγν, 26. ἵν, 
27, Ῥ-. 320; ““ῬΙΌΧΘΠΟΒ᾽ οἱ [δε 
1 δοραάδθοιηοῃίβῃβ, 26. νἱϊ]. 30; “" δα- 
Ῥαίγα ̓̓  Όγ Ὀἰγίῃ, ρτίθϑδε οἵ 18 ἀδὶ- 
[165 νου ΡΡΘα [ἢ [86 ““τηγϑίογιθβ,᾿ 
26. 16. 40, Ὁ. 347; δᾶ5 δρεπῖ 515 
ΟΠ Ῥτγοίβροσαβ, (ὐούρίαϑ, Ῥγοαΐϊοαβ, 

Θΐο,, ἴο Ιδαῦῃ ννβάομ, Ζ2ὅ. 1, κ, Ῥ. 
204 (οἴ, ἵν. 62, Ῥ. 327) ; οἰ ϑδ)εηρεᾶ 
ΌΥ ϑοοζαῖθβ ἰο αἸβρίαν 15 νν]Β Ομ, 
ΟἸαϊτηβ. δ5 15 βίγοῃρ ροϊηΐ ἰῃ8ῖ δ 
Οδ ΤΘΪΚ6 τθ ἈΕ ΟΣ, 26. 11, 4, Ρ. 

306; ἀἠοίοηαβ Ὧ15 1}.6515, ἐδ, ἵν. τ 

ἴ011., Ρ. 232το; δον, ΤΏΔῪὺ 1 ἴο 
σοοά δοοοῦηΐ ἢἰ5 ραϑϑιοηδίε αἰίδοῃ- 
τηθηΐ, ἐ6, ν᾽. 37. [01}]., Ὁ. 346 10]]. ; 
ΔΡΡΘαΙβ ἰο ϑοοζαῖεβ ἴο ἰῃϊγσοάποα 
Ἀΐτὰ ἴο [86 βίϑίβ, 26, 26. 42, Ὁ. 348 ; 
5615 ΟΥ̓ ψΠ Θοογαίθϑ ἴο Ἰοη ΓΥΟΟΏ 
ε]α Αὐἰοϊγοιδ, 26. δα ἢ, Ρ. 350. 
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ΟΔΠΠρΙ 485 [ῃ6 δοίοσ, ῃἰ5 Ῥονεῖ οὗ δὃχ- 
οἰτηρ᾽ ἰθαῖβ, δ γ72. 111. τὰ, Ὁ. 309. 
ΟΡ βαρ ηἰδηβ, [86 τυ] ηρ ΡονΟΓ ἴῃ 

Αἴοα, “άφνε. 11. 1, το, Ὁ. 4:. 
Οβθβθβ, ϑἰτημλῖαβ δη4 (ΤῊ ΘΌΘ 5), {γὰβ 

σοΟΠΊΡΘηΪΟΩΒ5 οὗ ϑοογαίθϑ, ἤζφρ. 1, 1]. 

48, Ὁ. τό (ςξ. ἐδ. 111. χὶ, τ7, Ὁ. 122). 
Οδούορβ, ἔοσ ἷς ντί θ᾽ 5. βϑαῖςζθ οἤοβθῃ 

“πάρε οἵ ἀοάβ,᾽" 272ε». 111: ν, το, 

Ῥ. 93: 
(ογαϊηοῃ, 8 οἰ υοῦ οὗ ἰδοῦ Οἢ 8 

ῬΥΔηα 504816 ἴῃ Αἴῆθηβ, ζζεγι. ΤΙ. νἹ]. 
3, Ῥ. 71. 

ΟΠ βογεδογαΐθϑ, γΟ ΡῈ Ὀγοίμογ οὗ ΟΒδε- 

ΤΕΡΏΟη, ἃ ἴσὰθ οοιηρϑηΐίοῃ οἵ 5ο- 
ογαΐῖθθ, Ζωρε. 1. ἢ. 48, Ῥ. τό ; ον 
ϑοοϑίεβ ἢθα]θα οογίαϊη αἰ θυθη σα 5 
Ῥεΐννδθη, δῃηᾶ ἢϊ5 Ῥσγοίΐδου, 26, 11. 11]. 
Ι 1011,, Ὁ. 53 [Ο]]. 

ΟΠ δεγύθρῆοη, Ῥσγοΐμοσ οἵ [86 δῦονβ, ἃ 
{{π6 οοτηρϑηΐοῃ, τ᾽. 1. 11, 48, Ὁ. 
τό; 16, 11. 1]. τ [011]., Ρ. 53 [0]. ; 
ον, Ρᾳαΐ ἃ σιδϑίίοῃ ἰο ἰπ6 σοᾶ δἱ 

ΠΕΙΡΏΪ σοποδίηϊηρ' δοογϑίθϑ, δηα [86 
ΘΏΒΥΨΘΙ ταοαϊνεα, “1201, τ4, Ὁ. 188. 

ΟΒδίῖοΙθ5. δπὰ Οὐ85 (“΄ ποτμηοίμεαίαὶ ᾿ 
οὗ τ[ῇ6 ΤΣ τγ), {μεὶγ δαϊοὶ αραϊηβί 
ἰσϑοδίηρ “16 ατί οἵ νογαᾶβ," δῃά 
ΘΏΡΤΥ ΠΟΙΟΥ͂ ἢ Θοογαΐθϑ, 67. 
Ι, 11. 21 [0]]., Ρ. 12 [ΟἹ], 

(βασιηϊᾶβς, βοὴ οὗ Οἰδαοοῃ (πιαίθγηα! 
1616 οἱ Ῥῖαϊΐο, δἰτογνναγάβ αϑϑοοϊδίθα 
ἢ [86 ΤὨΪγΙν), 7 Ζεγι. 111. νὶ. τ, 

Ρ. 98; ἀϊῆάρηϊ ρου δηίουϊηρ' Ρο]Ϊ- 
{1081 116; ἃ οοῃμνουβαίίοῃ Ὀδίννθθῃ 

ΘΟΟΙαίθθ δΔη6, Ζ6, νυἱῖ. τ [0]]., Ρ. 

103 [0]]. ; (6 ρΡεῖβοῆδρε οὗ [ῃ6 ,ϑγ)222- 
2.οπγηι52), Ἰηνιιθα ἴῃ σΟΥΡΘΠΥ͂ ΙΓ 
Θοογαΐεβ, 722. 1. 3, Ὁ. 204; ἅε- 
ῬΙοϊδα 85 Ῥοββθϑϑίῃρ 8 ᾿ἴνεῖν Ἀπ ΟΌΓ, 
26, 11. τὸ, Ρ. 2οζ, ἵν, 8, Ρ. 312; 
“ΕΡΟΥΘΓΙΥ 15 ὯΪ5. ρῥτῖᾶθ 1’ 26, Π]. ο, 
Ῥ. 809; ἀοίδη δ. δ1ῖ5. {Π6515, 26. ἷν. 
290-33, ῬΡ. 318, 210; Οἠσ6 σδπιρῃΐ 
Θοογθαίθα ἀδηοίηρ ; οὗ δὴ ϑδἰῃϊ)είο 
Ῥα]α, 26. ἵν. 17, Ρ. 317; Ὧ15 οὐοῖίς 
ἀἰϊδροβιοῃ (5 ον ἴῃ 15 ὨΠΊΟΓΟΙ5 
ΤΟΙΏΘΥΪΚ5), 26. 11, τ, ἵν. 17, ΡῬΡ. 306, 
317; (δηᾶ ἰεβ 64 ἴο ὈΥ̓͂ Θοογαῖ65), 
Ζ6. ν]1. 2, Ὁ. 337. [(΄. ΡΙαῖ, λα. 

(βείγοη, Βοποιυζθαῖ Ὁ ΑΟἢ]]165, δ 722. 
111. 23, Ὁ. 2342. 

ΙΝΌΕΧ 

Οἴτοα (Κιπκέ), 226γι. 1. 11. 7, Ῥ. 23 
(4 ““ ϑοογαϑίίο ᾿᾿ ρῖοββ οὶ Ἡουηθ). 

ΟἸΙεἰηΐα5, Ὀεϊονθα ὃν Οὔτοι] 5, 5.),722. 
ἷν. 12 ἴ0]]1., Ὁ. 314 ἴ0]]. ; οὗ, “ει. 
Ι. 111, 8, Ὁ. 23. 

ΟἸΙοιΐοη, {π6 δουρίοσ, ϑοογαίθβθ δ ηᾶ, 

(6. σομνθύβδίίοη Ομ ἮΪϊ5 αὐ), ζΖζθη:. 
111. χ᾿ 6 [0]]., Ρ. στὰβ [0]], 

ΟΟοΙΙγία5 (4ῃ Αἰο ἀδηλ6), Τ)ἔπηθα5 οἵ, 
ἤἥενᾳ. 11. νι. 6, Ὁ. 72. 

ΟΥδβ, [ῃ6 δοῃ-οΠ ράσο (οπα οὗ {86 
ΤὨΪΓΥ), δά Ὀδεὴ ἃ ““ΟΙΏΡΘΏΪΟΗ 
Οἱ ϑοοζαῖθϑ,᾽᾿ οδβασγβαοίοσιβθα, “6. 

Τ. ἴ. τῷ, Ρ. 8; ΜΏὮγΥ, δῃά ΑἸοϊ θα θα 
ΒΟΌΡὮἑ [ῃ6 βοοϊείγν οἵ ϑοογαίθβ, 26. 
26. τό, Ῥ. 9; ᾿διρούδσυ ἰῆπθῆςσα 
ἴου σοοά οὗ ϑοογαῖθβ Ὁροῃ, δηά αἴζεγ- 
οοΥγαριίίοῃ οὗ, 26. 26. 24, Ὁ. τι; 

Ὠἷ5 ραβϑίοῃ ἴογ Ἐπ γάδμηαβ : μονν 
ΘΠ Θοἰκεα ΌΥ ϑοογαῖεβ (8 1816), 26. ἐὖ. 
29, ῬὈ. 12; ἰδ δῃϊπιβ, 16. ἐδ. 3τ, Ὁ. 
13; δϑβοοϊαίεα νι ΟΠ το 85 
ποτηοίμείδϑ οὗ 1ῃ6 ΤὨϊτίγ, ἱγατηεᾶ ἃ 
Ια αραϊηδὲ τεδοβίηρ “186 αγί οἵ 
ψογάβ᾽᾿; ϑοογζαῖθϑ ΒΔ] ΟΠ θα Ὀεῖοζεα, 

ΔΩ οοἸ]Όααν ψἱτ, 16. ἐδ, 31τ-538, 
Ρ. 13; ἴδε δὐϊῇοῦ οὐ τς Κὶπᾶ οἵ 
Ἰῃτἰτάθον ΜΏΙΟΝ ϑυρϑιϑίεα Ῥεΐνεβῃ, 

ΘΛ Βοοζαίθϑ, ἐὖ. ἐδ. 30, Ὁ. 14. 
Οπΐο, ἃ {τὰ6 οοτηρϑηΐοῃ οἵ ϑοογβδῖββϑβ, 

Δερε. 1. 1. 48, »- τᾶ; ον 50- 
ογαῖθϑ ΒεΙρθά, 85 186 γϑϑα] οὗ ἃ οοῃ- 
νογϑαϊίοη, ἴο Ῥγοίθοι Ὠἰπηβϑὶ ἀρϑϊηβί 
ἰῃ οσαθῦβ, 26, ΤΙ. ἰχ.ὶ τ [0]]., Ρ. χό 
[0]]. 

Οττορυΐϊα5. (βοὴ οὗ (το), ϑοογαῖΐθϑ' 
γα ϊηρ' ἰὸ {186 ἀδηρογ οὗ ἃ Κὶ55᾽᾽}, 
Δἥσρμ. 1. 111. 8, Ῥ. 23 ; ϑοογαῖββ δ ηᾶ, 
(6 σοηνογϑαίίοη οἡ (ῃ68 τὶ οἵ 56] βοι ἢ ̓ 
ΓΘ 45), 26. 11, νὶ., Ρ. ὅο [0]. ; 
ϑοογαίῖθθ δῃᾶ, (6 σοηγεβθοη ΟἹ 
“ΒΟ ΒΘ ΠΟ] ταϑηδρεπλεηΐ ᾽), ΞΕ εοι. 
Ἶ,-νὶ., ῬΡ. 199-225; δῖ5 θα! ἢ δηά 
16 Ὀ1|0165, ἐΦ. 1, 3, ῬΡ. 2ο5᾽ 815 
Τομἄμθθ5 Του [6 ρ]δυ, ἐδ. 11. 7, Ῥ. 
21ο; ᾿ιἰβ ἤογϑβθβ, 26. ἐδ. 9 ἴ0]]. Ῥ. 
2ΙΤ; 815 γουηρ Μ]6, Ζὅ. 16. τὰ, ῬὉ. 
212; (86 Ῥεβδοῆδρε οἵ (86. ,5)2722:- 
2οΞ ἐμ), ἰην θα 1 Θοογδίαβ, ϑ 7722. 
', 3, Ῥ. 294; δῃηά 188 6βίεγ, 2ό, 26. 
16, Ὁ. 297; ΘΝΙΥ ταϑιτὶθα, 26. ἴ,. 

5, Ῥ. 298 ; ρτί65 Ὠϊτηβεῖῦ οα Ῥθϑαΐυ, 
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26. 111. 7, Ὁ. 308 ; ἀείεηϑ [ῃ6 {Π65]5, 
26. ἵν. τὸ ἴ[ο]1., Ὁ. 312. [Ἃο0]]. ; ῥγο- 
οἰδίταβ ἢ15 ραβϑίοῃηθίς δατγηϊγαίίοη οὗ 
(Ιδιηῖα5, Ζὖ. ἐΦ. τῷ, Ὁ. 314; ϑοοζαίθβ 
ΡὈγθίθεηαβ ἴο γῖναὶ, ἴῃ Ῥοδαασίγν, 26. ἐὄ, 
10 ἴ0]]., Ρ. 2315; ““ΡῬαϑϑίοῃ- σγαζεά,᾽ 
οοῃδίρηρα ΤΥ ἢἰβ5 αίμεγ ((υῖο) ἰο 
116 οαγξ οἵ ϑοογαῖθβ. δῃηᾷ πιθοῦ ἴτὰ- 
Ῥτγονεά, 26. τὖ. 24 ἴῖἋ0]]1. ρ.. ,4“τ6; 
Θοογαῖθβ' 8η4, δ τῇς οτδιωτηδυθη 5 

(45 τεροτίβα Ὀγ Ὁβδυτη 65); ϑοογα- 
ἰ65 ΒΟΪΘΠΊΠΙΥ ὙΜΑΓΏΒ, 16. ἐὖ. 27, 28, 

ῬὈ. 317; ἴῃ6 οδβ6; ϑοοδῖθβ σεζϑιές, 

νεγαάϊοΐ ἴῃ ἔδνουσ οὗ, ἐδ. ν. τ- το, ῬΡ. 
428-321; 8. νοίδν οἱ Ετόβ, 26, ν111. 2, 

Ῥ. 337. 
Ογτγέδαδβ, ἃ βισοοϑϑίαὶ! Ὀδκοσ, Ζζερα. ΤΙ. 

ν]1. 6, Ῥ. 72. 

Ογγὰβ [([ὴ68 Οτδαῖ), ΔΡΡΘΙΕΠΕΥ τα- 
ΓευΓεά 10], ἃ ΒΘ υἹὴρ᾽ οὗ, Ξεοο;. ἵν. 16, 
Ρ. 2τ6. 

Ογήὰβ (18 γουπηροτ), δά Ὧξς Ἰϊνεά 
ΜΟΙ] Πᾶνα ὑτονθα 8 ὑυης6 Οὗ ΤΠ]6ΓΒ: 
Ῥτοοῖίβ οἵ τῇς φτοροβιοη (ἰθκθῃ 
ἴτοσα [Π6 “παδας15), Εεοι. ἵν. τ8, 10, 

ῬΡ. 21τό, 217; ἃ ἰαἷθδ. σοποοθγηϊηρ, 
Δηα Γγϑαμᾶσδγ ((ο]4 ἴο ἃ ἔπίεπᾶ οἵ 
"6 Ἰαϊίεγ δ Μβϑρασα), 26. 16. 21τ-25, 
ὈΡ. 217, 21:8. 

ὉΑΒΌΑΙ, ΤΩ, οὐ δοοομπηίΐί οἱ Ὧϊ5. βου 

5ε1Ζεαά δῃά βῃβίανεα Ὀγ Μίῃοβ, εἴο., 

ερι. ἸΤΝ. 1. 335, Ρ. 144. 
Ὀϑλοομα5, ΗΊοτο Ἔχ δίῃβ [Π6 παίαγα οἵ 

Ἦϊθ5 ἴον ἴον, τ έσζο, 1. 3τ, Ὁ. 360. 

Δαιμόνιον, τό, ““ἰὰς ἀϊνίπα {ΠΙηΡ ̓̓  (ΟΥ̓ 
Ὀτίναΐθ ογεοὶβ οἵ ϑοογαίββ), ΖΖερι. 1. 
Ϊ. 2, 4, ῬΡ. 1, 2; 26. ἸΝ. νἱῖ]. τ, δ, 

ὈΡ. 179, τ8ο; “12οζ. 4, Ὁ. 186. [(ἢ 
ἤχερε. 1. ἵν, το, Ὁ. 29; ΙΝ. 111. 12, 

Ῥ. 151.} : 
ες 6118, 10:6, ΟΥ̓ 1]Θσσοσ 6] δὴ ξϑϑεϊναὶ, 

ἤἤφυς, ΤΝ. νἱλλ. 2, Ὁ. 170. 
δ ατα, [86 Ῥϑε]α οὗ (424 8.6.}, ἀ15- 

Θιϑίγοι5 ἴο 1η6 ῥγεβίὶσα οἵ ΑἴΏΘη5, 
σε. 111. ν. 4, Ὁ. 92. 

Τ.οῖοβ, [6 ϑεβογθα ᾿ἰϑ]δηᾷᾶ, οι. 111. 

11. 12, Ῥ. 87; 16. ΤΥ. νι. 2, Ῥ. 
170. 

ὌΕΙΡΏΙ (οΓ Ῥγίδο)ὴ, δῃμα {πὸ ᾿Ἰπβου ρ ]ΟΏ 
οὔ {86 ἰεπιρὶς αἱ, “ζεῃ. ΤᾺ. 1. 24, 
Ῥ. 142; (88. δῆβνγου οἵ [6 ροά αἵ, 
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᾿ποπ]οοριην ΜοΥβρ νόμῳ πόλεως, 
ἐδ. Ἰϊ, τό, Ὁ. τῷ [οἵ. “φρῃ. 1. 
11, στ, Ῥ. 21}; “120, τῷ, 14, ὈΡ. 
τϑὃ, τὅο. 

Πόπιραβ, οἵ (οι γίαβ (6 πιαιιαΐαοίαΓεΓ), 
“εηα. 11. ν]1. 6, Ρ. 72. 

Πιοάότγαβ, ρευθαθαθα Ὀγ ϑοογαίθϑ, δίζοῦ 

' οΘοῃηνογϑαϊίζοη, ἴο τοῖον ἘΠουτηο- 

ΒΈΩΘ5, ἤ7εηι. 11. χ, τ, Ὁ. 78. 
ὈΙοηγβοάοσιαβ (οἵ (ῖο5), ἃ Ῥγοΐδβϑϑου 

ΟΥ̓ “' ϑιἰγαίϊθρία," αὐτίνεϑ. δ Αἰ ΠΘΏ5, 

ἤἥφηῳ. 111. 1, τὶ, Ὁ. 8ο. 
Ὀϊοβοῦσὶ (6 στεαὲ {μη - ὈΓΕ ΓΘ), 

ἔοσγ Ῥβααίν - οἵ - οι] 5 ϑαῖζθ τηδᾶβθ 
᾿τητοσίϑὶ ὉΥ Ζουβ, ,5)722. ν111. 29, Ὁ. 

343. 
Ὄγδοο, [86 ἰανγ οὗ, Ζεορ. χῖν. 4, Ῥ. 

461. 

ΕΤΈΙΑΝΘ, ἰῃ6, ρου] δ 1ΘΕ ΠΟ. 5 ΟἱὨ, 

,.5),22. νἹ1]. 34, Ὁ. 345. 
ΕἘΡΙΟΏΘτλαΒ. οἰἰοά, “2472. ΤΊ. 1. 20, Ὁ. 

45: 
Ἐρίρϑῃθϑ, ϑοογαίθβ δηά, 8. σον θυβα ἢ 

οὐ ““ἃπίγ ἴἰο ἰῃ6 Ῥοάν,᾽ Π267ι. 111, 
ΧΙ]. 1, Ὁ. 122. 

Ἐπταβίμηϊᾶθο, ομθ οὗ (86 ““Ὠἰπθ᾽ ΑἸἢ- 

Θπίαῃ ραπογαὶθ ἰτεά, μιᾷ ψήφῳ, ἴοτ 
πορίεοὶ οἵ ἀπίν αἱ Ασρίητιθαθ, δθα 
ςοπαεοιηηθξα ἰο ἄφραίῃ, “Ἄεῃ. 1. 1. τ, 

ΡῬ. 5. 
Ἐχτθοδίῃθιβ, [ᾷῈ Βογο-κίησ οἵ Αἰθϑη5, 

Ἦϊ5. τιν ϑ]Πουβ Ὀἰγίἢ πα ὈΓΠΏΡΊΩΡ- 
Ρ, δηᾷ ναϊοσγοῦβ ἀεεᾶβ, 2,672. 

111. ν. το, ἢ. 92; ἴουμάδυ οἵ [88 
ΕΠΘαβ θη τἰΐοβ, ,γ7}72. νἱ]. 40, Ὁ. 

347. 
Ἐχόβ, ἃ. τοϊρ ϊγ αν οοδαπαὶ ἸῺ 

ἰτὴθ ΜΙ ἰῃ6 ἐνουϊβδίίηρ' σοάσ, Ὀαΐ 
ἴῃ ἴοτσα ἰδ8 γουπηρεβί, δα υϑοηρ᾽ 81] 
τ ]ρ55 ἴῃ τηδρηϊίπάθ, Ὀπὶ ΒΓ Πα 
ἴῃ ἰῃῆ8 501} οἵ πῆϑη, .3.),,22. Ψ111. ΟΣ, 

Ῥ. 336. 
ἘΛΊΤΟΡΘ, “7 7φ:ε. 11. 1. το, Ὁ. 41. 
Ἐπμέγαβ, ϑοογαίεβ δηᾶ, (6. βϑιρία 

ΘΟΏΨΘΙΒΘΙΪΟΙ), 7761. 11. ν]]}]. αὶ [0]]., 
Ῥ. 74 ἴο!. 

Ἐπ γ ἄδηλα, Ῥα56 δἰϊδορσηβηΐ οἵ (υἹ]- 
ἰἰὰ5 ἰο, “φημ 1. 11. 29, Ὁ. τῶ; ““(ῃς8 

Ῥδδαια] ̓̓; 815 ΠΡτατν ; δηα σομῃοθριὶῖ 
οἵ νψίϑάοῃι, οἰς. ; ϑοοζγαίθϑ᾽ πιοάβ οὗ 

ἀφαϊϊηρ ψι, αηᾶ οοηνεγϑίοη οὗ, 
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. [τϑὲ σοῃνευβϑίοῃ, 6. ΤΧ΄. 1ϊ. τ-4ο, 1 Ηεγβοΐθϑ, “" ἰῃε οδοΐῖοα οὔ (ἃ 5Ρρθοϊῃηβῃ 

Ῥ. 132 ἴο]]. ; 15 Ὀγουρῆϊ ἴὸ σωφρο- 
σύνη περὶ θεούς, 8. ννῖδα δηἃ ὨρΑΙἣΥ 

ἔγάτῃβ οὗ τηϊηα ψ] ἢ τεραγα τὸ 188 
σοάϑβ [2η4 σοπνογβδίοη], ἐδ. ΤΝ΄. ἢ]. 
2 101]]1,, Ρ. 147 [01]. ; ἰ5. ἐποουαρεα 
ἴο 561{- σοταταθηᾷᾷ 85 ἰῃ86 Ὀαβὶβ οὗ 
νγίαβ [23τα σομνθυβαίίοῃ, 6. ΤΧ΄ ν. 
2 ἴοἹ!,, Ὁ. τό ζ0]1. ; δρᾷ ἰηϊαἰραᾶ 
ἴῃ ““ ἀἰα]θοιίο " [41 σομῃνεγβϑι οηἝ, 
26, νἱ. 2 ἴ0]]., Ρ. τ67. [0]]. 

ἘλΙΧΙῺ 6 568, θο. χχ, 27, Ὁ. 286. 

ΟΑΝΥΜΕΡΕ, ποῖ ἴῸΓ Ηἰ5 Ῥοᾶγ᾽ 5 β8ΐζε, 

Ῥαΐ ἴοσῦ [ἢἷβ 501}}5, {ταηϑίδίδα : ἃ 
““ΘΟΟΥϑίὶς ᾿᾿ ἀογϊναίίοη οὗ [26 ὭΒΙΏΘ, 
γ})72. νἱἱ]. 30 10]]., Ὁ. 343 1ο]]. 

ΑἸἰαθοοῦ, 800 οἵ Αὐϊβίοῃ (Ρ]δίο᾽ 5 
Ῥγοίμεσ), ἢἶβϑ δῖάοιγ ἰοὸ ῬὈβοοῖηα 
ἰεδᾶάξε οὗ τῆς εἴδῖθ ; οοῃνιηςβα οἵ 
ἸδΏΟΥδησα δη4 ἀειεγγεά Ὁν ϑοογαῖθϑ 
1 8. σοῃηνογβοίίζοῃ, ἤζεψε. 111. νὶ. 1 

[01]... Ὁ. οϑ. 
ΑἸδιοοη (186 εἰ 4εγ), [αἴμεῦ οὗ Τῇδγ- 

Τη]ᾶ65, ἤζεγα. 111. νἱῖ. τ, Ρ. τοϑ. 

Αοτρίαβ (οἵ 1, δοπεϊηὶ, [86 ἴδυηοιβ 50- 
ῬὨΪ151), ΙΓ Ὲ 5Ότη5 ρα Ὀγ ᾿ἰβ ραρ!]5 
ἴο ἰδασῃ ““]Βαοτα ̓  οὗ, δγ72. ἴ. δ, 
Ῥ. 294; 15 τλείαρμοσίοαὶ ρῆταβο- 
ΟἹΟΡΎ, Ζ6. 11. 26, Ῥ. 305. 

ΑοΥροηβ, ἴῃ6 (6 ψῆο ἰοοῖςζβ αἵ, ἰ5 
τυγηθα ἱπίο βίομθ), ϑγηᾷ. ἵν. 24, Ῥ. 
317. 

αΐβοθβ, 86, ψῇ τἢ6 Ἐουῖθ δηᾶ 
ΝγΡΏ5 αδρίοιςα ἀδηῃοίηρ, ,5),2:. 
νἹ]. 5, Ὁ. 336. 

ατεεοθ ιϑεέ Ε761145. 
Οὐβθῖζθ. ο,ϑεε Η 6 ]θη65. 

ἨΈΕ11.Ὰ5 (αταθοο), ζζεηε. 111. νἱ, 2, Ὁ. 
οο; ὅγη2:. ν], 39, Ὁ. 347. 

ἩΕ]]16Ππ65 (τ 6[Κ5),.ϑγ}η722. ἵν. 47, Ὁ. 322 ; 
26, νἱῖϊ. 38, Ὁ. 347. 

Ἡξέγα (1,81. πο), ϑοογαίεβ 85 ποῖ 
Βϑουϊποβα ἴο οἴμου σοάβ ἴῃ ΡῬῖβδοβ οἵ 

οοχμηροδβίτϊοη οἵ Ῥγοάϊςι5᾽), 2όφε. 11. 
ἷ, δὲ [0]]., Ρ. 45 [ο]}, ; Ζθϑαβ ταϊβεά, 
ἴο ᾿πηλογίδ!ν [ὮΤΟ ΘῊ δάἀπιίγϑίίοη 
οἵ ὨΪ5 50], ,δγ2:. νἱ. 29, Ὁ. 343. 

ἘΠουϑο δα, ἴμ6, αϑϑιϑῖεαά Ὁγ ἰῃ6 Ατἴῃ- 
Θηϊϑηβ αραίηϑί [6 ταθῇ οἵ (6 Ῥεΐο- 
Ῥοπῆρθο, δ ““1τὰ6 Βαοίαγη,᾿" “ει. 

171. ν. το, Ρ. 93. 
Ἡεταορθηθθ, βοὴ οἵ ΗΙρροηΐϊοαβ, ἃ 

{{π|6 οοτηρϑηίοῃ οἱ ϑοογαίεβ, 22272. 

Ι. . 48, ἢ. τό; ἃ βροοά βοὰ]Ἱ, ψοσίῃ 
δανίηρ δ5 ἃ ἰτἰθηᾶ, ἐφ. 11, χ. 3, 
ῬΡ. 78; [15 65. ΠΟ ΏΥ͂. σΟΠΟΟΓΏΪΩΡ᾽ 
Θοογαῖθϑ᾽ ὈΘΏΘν] ΟΣ [ἢ ἴαοα οὗ [}8 
Ἰηαϊοίγαθηΐ, εἴα. (65 γθρογίβα ἰο 1ῃ8 
ΘΠ οΥ), 26. ἸΝ. νῇ]. 4, Ρ. 1:8ο; 
«Ἵ2ο. 2, Ῥ. τϑ8π5; ον, εδχῃογίβα 
ποοζαίθα ἴο Ῥείη Εἰμὶ οἱ 815 ἀ6- 
ἴδηςβ, δΔη6 οἵ ϑοογαῖβϑ᾽ σβρὶν ἴο, εἴς. 

ἐδ. 9; Ῥ. 187; (6 ὨΔΘΙΡΕΥ οἵ τῃς8 
,Θ.γ)}η2205224792), ἸῺ ΟΟΤΩΡΘΏΥ ΜῊ 50- 
ογδίεβ, 772. '. 3, Ὁ. 203 ; (ἀερϊοϊεά 
8.5. 8 βτανε δῃηα 516 ηΐ τηϑῃ, ηοίΐ οἵ 
115. ψοχϊά, ρϑηῖῖα δηᾶ τεϊ!ρίουβ) ; 
Ῥαϊα ἃ απδβιίίοῃ ἴο Δ ΒΊΏΘη65, Ζό. 
111. 8, Ρ. 2408 ; “᾿1Π6 νγίπε δηα ρον Ύ 
οἵ δῖ᾽5 πἰοηᾶβ, ῆο οοπμάσδϑοθηα ἴο 

ΟΩΥΘ ἴοσΓ Ὠϊπλ,᾿ ἰδὲ 15 Ὧ15 Ὀοδϑί, 26, 
11. 14, ῬΡ. 81το; ϑυγριίβεα οἱ [88 
ΘΡΡραγεηΐ Ἰονην οὐ “16 τηβϑίεσ ̓  76 
8ι ὅταν τηδίϊου, Ζὅ. ἵν. 23, Ὁ. 316; 
αἀείθῃ ας. 15 {Π6915: Ὧ15 [τ] θ. 8ΓΘ 
126 σοᾶβ, 26. ἵν. 47 ἴ0]1., Ρ. 322 
[011]. ; 516 αὐᾶθί τῃ6 φσϑηεγαὶ 
ἈΠΑτΙγ, 26. νῖ, τ, Ὁ. 331; Ὀ]υ ΠΥ 
Ῥδῃΐθιθα ὉΥ ϑοογαῖθββ, ἀβῆμεβ παρ- 
οινία, ἐζ. νἱ. 2-4, Ὁ. 332; [15 δδασζί 
ΠΟΠϑιηφα ΜΠ ραβδίοῃ [ῸΥ ἃ ἴδ] 
ἰάδβδὶ (καλοκἀγαθία) (5. 2ο4.}, τ. 
νΠΠιι.3, Ὁ. 337; δχοϊδίτηβ ἴ δάτχαϊγα- 
ἰίοη οὗ ϑοοαίεβ δῃᾷ [15 δΒΈΡΕ6 
τηείῃοά οὐ δρρεαϊηρ ἰο ἃ τη8}᾽ 5 
Ὀεῖίοσ 56} (εἰρωνεία), ἐδ. 16. 12, 

39. 
Ζβὺβ δηῃά; ““Ὀγ,᾽ ἃ Ρροϊέα ἔοσῃ οὗ Ηεϑιοά οἰξεά, ζζογε. 1. 11. 56, Ὁ. 18; 
οί, 2Ζ72εηι. 1. ν, τ, Ὁ. 31 (6: ),Χ 96. ), ἐδ. 111, 3, Ὁ. 22; 26. 11, 1. 20, Ὁ. 44. 
ἙοοΉ. Χ. τ, Χὶ. 19, ὈΡ. 244, 251; Ηΐετο ([8ε εἱἄδθυ), ““{γγαπῖ" οἱἨ ὅνγα- 
5 γ),7,2. ἵν. 45, Ῥ. 321. 

Ἡογδοϊείβα, [6 5 ΓΔΏΡΈΓ ἵγοηι, αἱ Αἰθη5 
(ρεγβαρβ Ζαυχσίρριι5), ,ϑ'γ͵,η2. ἵν. 63, 

, Ῥ.ο 327. 

Ου56, 476-467 Β.6., 80 ᾿ΤΩΔΡΊΠΕΤΥ 
σοηνεγϑαίίοῃ Ὀεΐψεεῃ, δηαᾶ [86 Ροορῖ 
ΠΉΟΠΙά65, ΖΦ 712670, Ῥϑϑϑίτα, ὈΡ. 

353-389. β 
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ΗΙρΡΡΐία οἵ ἘΠῚ5, τϑνϊϑιρ ΑἸΏΘΗΒ, 

Ῥδῃΐογϑ ϑοοσγαῖθβ Οἡ [86 βϑῖΏθ 655 οὗ 
Ὧ15. 18 Π|ς ; Θοογαΐδθ᾽ τερὶν ἴο ; πολυ- 
μαθής;; σοῃνοῦβθοβ ΜΗ Θοογαίθθ “Οἢ 
186 τορῖο οἔἉ 7α5ίοα,᾽᾿ εν. ΤΌ. ἵν. αὶ 
ἴ0]]., ἢ. 154 [0]1. ; Δη βίῃ θηδ5 ἰμίτο- 
ἀπορα (811185 ἴο, ψῆο ἰδαρῃι Ὠΐτη ἢ]5 

“ἐατί οἵ τ ΘΠ οτΥ,, ΜΙ δὶ ταϑα]ῖ 

(ϑοο. ,ε5ξῖνε ἴοφ.), ,δ'γηξ. ἵν. 62, Ὁ. 327. 
ΗΙρροοζαῖθα, ἴ1ῇὼ 6 Αἰμρηΐδῃ φϑβοῦαὶ, 

ἀεεδαϊςα δἱ ᾿ϑεϊΐατα, 2269. 111. ν. 4, 

Ῥ. 92. 
Ἡ]ρΡροῃίοιβ, ξαίμογ οἵ (δ! ]ἕαβ, 577. 1. 

2, Ὁ. 293; δηᾶ Ηδγηορθηθς, 2762. 
ΙΝ. νϊ. 4, Ὁ. τ8ο ; “12οἷ. 5, Ὁ. 185. 

Ἡοτηθγ, οἰϊθα, 767. 1. 11. 58, Ὁ. τὸ ; 

26, 11. ν]. ΤΙ, Ὁ. 63; ,3.)7,22. ἰν. 6, 7, 
Ὀ. 312; 70. ἵν. 45, Ὁ. 322; δ. νἹῖ!. 
30, Ὁ. 344; 8. ϑοοβίϊο ρῇοβϑ οὔ, 
ἤτφρε. 1. 11. 7, Ρ. 23; τποβί δά- 
Τ γα Ὁ] οἵὔὐ 188 ερῖο ροεῖβ, Ζό. 
ἷν. 3, Ρ. 26; 815 ψουκθ ἴῃ ἃ ροοά 
Ἰρτγαγν, 16. ἸΨΝῸ 1. το, ρ. 1τ36; 
Θιβοῦρα5 (86 οἵ οἵ ῥὈΎοόορῆθονυ ἴο 
ὈΘΟΡΙΘ δ ἴμ8 ροϊηϊ οὗ ἀβαίῃ, “2οἷ. 
30, Ρ. 194; Νιοξγαίαβ ἰθαγηΐ ἃ5. ἃ 
ῬΟΥ͂ ἀηαἃ οδΔῃ 511} τερεδί 1286 ΨψῇΏΟΙΘ 
οὗ, Ὀγ δασγί, ὅγε. 11ϊ. κ, Ὁ. 307; ἢδ5 
ἰοποηθα οἡ δνϑῖν Ὠπηηθη ἰορῖς, 26. 
ἵν. 6, Ρ. 312. 

Ἡοῦυΐβ, ἴῃ6, αδρίοίεα ἀδηοίῃρ, ,5.),722. 
Ψ]]. σ, Ρ. 336. 

ΙασσΒμῦϑ, 5)27,χε. νἱ]. 40, Ὁ. 247. 
ἸΞομβοιηδοῆαβ, [86 ρϑίζθσῃ οὗ ἃ καλός 

τε κἀγαθός, Ξεορ. νὶ. 17, Ὁ. 225; 
ἤονν ϑοοζδίθς, τηδί δηᾶα σομνουθθα 

ΨΥ, σοποθυηϊηρ ὨΟΌΒΕΒΟΙα τηβη- 
αροιηθηΐ, δἴς,, 26, ν]]. -χχῖ., ὈΡ. 
225-290; ῖβδ γουῃρ ψ|Π6: ΒΟΥ, 
ΔΙοΥ ῬΥΘΥΘΙ 1664 ὮΘΥ ἰηΐο ΠΘΥ 
ἀυῖος δ5. 7οϊη - δα οὗ ἰῃ6 Ὠοιδο- 
ΠοΙ]ά, 26. νἱῖ. 3. [0]]., ΡΡ. 226-235 ; 
ΟἹ [86 Ὀεϑαΐν οἱ οτγάθγ, 26. υἹὶῃᾳ[οὃΟὃοτ 
011., ΡΡ. 233-236 ; 15 νἱβί ἴο {86 
“ἐρτοαῖ Ῥῃοθηϊοίδη ᾽᾿ : 815.14}| ἢ (88 
οἰ Βγϑὲ τηϑίθ,᾿ 26, 26, ττ- τό, Ρρ. 2536- 
2538 ; 8Δη6 οἵ [Π6 τηοῖ8} ΨὨΙΟΏ, ἄγαννϑ 

ἔογ ὨῖΘ ψῖΐθβ Ὀθηθῆΐς σοποσγηϊηρ' 
ΟΥ͂ΕΓ ἴῃ ὃ ἤοσ58, ἐδ, 26, 17-23, ὈΡ. 
238, 239; 8δὃϑ ἴο δύγδηρεπιθηΐ οὗ 
Γαχηϊΐαγο, 26. ἸΧ. τττο, ῬΡ. 239-242; 

ΟἹ ἴῃ6 σι }1{165 οὗ [26 Πουβείςθ ρου 
Δρα τὴ86 ΒΙΡΏΘΙ Βιποίίοηβ οὗ τῃ6 
Βοιβον δ, 26. {ζ. τα-τοῷ, ῬΡ. 242- 
244; ὨΟΝ, ἰδαρῃί πὶ να 1ῃ6 
τηϊδία κα οὔ πτπογείγοἱοῦβ οὐπδηλθηΐ 
Δα τὰ68 βϑεογεί οἵ ἔγια δαί, 226. 
Χ, τ [0]]1,,ω, ΡΡ. 244-247; 5. ἀδὶν 
Οσσπρϑίίοηα ΜΙ δὴ αὐγὰ ἴο ἈΘΆΙΤΉ, 

δριτ6 ἴῸΓ ΨΆΓ, ΘΠ τη ΠΟΥ -τ βίην, 
26. χὶ. 7. [0]]1., Ρ. 248 [ο]].; τεοοπηΐβ 
δι ΟΟΌΠΙΥΥ ΡΘΗ ]ΘλΘ ἢ 5 Ῥυγβ 5, ἐὖ, 
26. τά-τϑ8, ῬΡ. 250, 251; δ8ηᾶά 
{γαῖ ρ 85. δ οἰτΖεη ἰπ {ῃ86 δαί οἵ 
αεθαίβ, 26, 6. 222-25, ῬΡρ. 251-253; 
ΟἿ {Π6 ατι8|1{|ἰ65 δηα δαἀποδίίοη οὗ ἃ 
βίθννατα οὐ ὈΑΙ ΠΗ, ἐό, ΧΙ, 2. [01]. Ῥρ. 
253-256; 85 ἴο “188 τηφρϑίθγ᾽ 5 Ἔγε,᾿᾿ 
16. 16. 20, Ῥ. 257; οπ (8 ατί οἵ 
ΤΠ] Ωρ Δηα ον ἴἴ τᾶν Ὀ6 ἰδαρῃΐ ὉΥ 
ἃ. 5: Π1ΡΙ6 τηϑίῃοί, 26. ΧΙ. 4 [0]]., ΡΡ. 
258-26ο ; οἡ ἴδ8 ῃεϑᾶ οὗ ποῃδϑίυ ἴῃ 
126 ““Δ]ῖεῦ ἘρῸ,᾿ 26, χῖν, 2, Ὁ. δδο; 
8.5 ἴο ΠΟΥ ὈΡΓΙΡ 655 τὴδν Ῥεϑί Ὀ6 
ἰδαρΉϊ, ἐδ. Τό. 3-7, ῬΡ. 26:, δῶ; (6 

γὲ γπμδέεα ; οὐ 1ῃ6 ““ῬΒΠΔΗΙΏΤΟΡΥ 
οἵ 1ῃ6 αὐτί οἵ δρυϊοα!αχθ, 26. χν. 4 

[011., Ὁ. 265; τηβιηταίης [Πδῖ 1 ἰἴ5 186 

Θαϑιθϑί οἵ 411 [᾽ὴ6 αγίβ ἴο ἰϑασῃ, 26. ἐό. 

1Ὸ [Ἃ0]]., Ρ. δός ; οοτηθαίβ (86 ἰάδα 
Ἀ6]4 Ὅν τ ϑογϑίίοδὶ νειοῦ ἰΠαΐ 1 ἢδ5 
ΘΙΏΥ 5064] ϑυθι]εῖν ; οὐ ἰἢς 5ἰπι- 
ῬΙΙοΙν οὗ 115 πιθίῃοάδ, 26. χνὶ. τ [0]]., 
Ὁ. δός ; ὑππαεογίαϊςος ἴο ρῖνα ϑοογδίθϑβ 
8. ἰἴθββοι (Οὐ ταῖμεσ ἴο τξεανγακε Ἠϊβ 
ον ἰδίθπέ κηον]θαρα) σομοογηΪηρ᾽ 
αἀθίβιβ, τὰ68 ἄστυ, τοΐεγε δια τολ47ε7076 

οἵ 1, 4.9». [8 501 δηά ψῆθῃ ἰο 
ΡΙουρη, 26. 16. τὸ ἴο0]]., ΡΡ. 267, 
268; βονηρ, 26. χυὶ. τ [0]1., ὈΡ. 
268, δόρ ; μοδίῃρ δῃά ψϑεάϊηρ, 26. 
26. 12 ἴο]]., Ρ. 270 ; τοαρίῃηρ, 20, 
ΧΡ]. 1 [0]]., ῬΡ. 271, 272 ; ἰβγθϑῃϊηρ, 
ἐδ. τὖό. 3 ἴ0]]., Ρ. 273; πη ΙΩΡ, 
2Ὁ. 16, 6-9, ῬΡ. 273, 274; ἰδδοῆθϑ 
δοοζαῖθα [ῃ6 Ῥγόσεβϑβθς οὐ ρίδπεηρ 
γαϊ-{Γ665 (6... [ῃ6 νίηε δηᾶ Ηρ), 26. 
ΧΙΧ. 2 ἴ[0]]., ῬΡ. 275-278 ; [86 οἶΐνο, 
ἐδ. 26. τ3 ἴ0]]., ῬΡ. 278, 279; ὮδΓΡ5 
οὐ (86 [δῆλα {μ8ϊ αβθαπαάτν 15 [6 
τηοϑέ Ἀαμλθηβ οὗ δτίβ, Ζὅ. 26. τ7 ἴο]]., 
ῬΡ. 28ο; δοχρίδϊηβ [86 νδύυίηρ [ΟΓ- 
[165 οἵ [ΒΓΓΆΘΥΒ 85 (16 [655 ἰοὸ [ϑοῖς 
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οἵ Κηον]θαᾶρε ἰδ οὗ ραΐηβ δῃᾶ |γοοη, ἔδίμεγ οὔ Δπίοϊγοιβ (ΒσΌΓα5 
ΟΔΥΘΙαΙ 655, 26. Χχ, 2 ἴ30]]., Ρ. 281; 

6.9. Ὡδρίθος ἰο τηϑ 76 ΟΥ̓ ἰτθαᾶΐ τῃς8 
5011 οὨδυ ον, 26. 26. τὸ ἴἋ0]]., Ρ. 

282; Ὧϊ5 ΠΟΙΛΠΪΥ οὐ δῦ (δε 
αἀἰθοονθυοσ οὗ ἃ τῇϑη 5 νου δηά 
Ὠοπμδϑίνυν, 26. τὖ. 13 ἴο]]., ᾿. 283 ; οἡ 
1ῆ6 πεδδά οὗ βϑεϊῃρ' ἰῃαΐ [86 Ἰα᾿ θΟ ΤΕΥ 
ΜΟΥ ϑἰθδααιν αηα Βοηθϑίν, 16. 16. 

τό ἴο]]., ΡΌ. 283, 284 : οἰΐδϑ (88 οβι88 
οὗ ἢϊ5. οὐνῇ {δῖε ἴῃ ργοοῦ (δι δρτ]- 
οὐἰΐαγα 15 ἃ ραυηρ δῃηα Θ]ΟΥ 18 
Ῥιαβίηθ55, ἐ6. ἐζ. 52:2 ἴ0]1., ἢ. 28 5 [0]]. ; 
τηιαϑί, ἤονθνοσ, ἴῃ (ἢ6 δῃηα δαπηῖξ 

1μ8ὲ 1ῃ)8 βου! οἵ οοημηδηα 15. ἃ 
1225 φέα 7:02 Οἵ ϑσοθθθ ὨΕΘΙΘ 8.5 
οἰϑθννῆοσα, ἐζ. χχὶ. 2, ἢ. 287; 1Ππ5- 

τταῖθϑ ἴῃ ὑτζοοῦ οἵ {ῃ15 σοῃπίθητοη ἔτουα 
ΠΔΥΆ] ΔηαΔ πλ]Π]ΠΠςΑΥῪ αἴαϊγβ, 26. ἐδ. 5 
[01]., Ὁ. 2877 [0]].; ρἱσίυγεβ δὴ ἰά64] 
ἸΔραϊογτα, 26. 6. το, Ὁ. 289; Ϊ15 
Ῥεγογδίίοῃ, 26, ἐδ. τῷ, Ὁ. 290. 

ΤΙΑΟΘΕΘΑΞΜΟΝΙΑΝΘ, [Π6, ὈΔΥ͂ ΤΕΥΘΓΘΩΘΒ 

ἰο οἷά ἂρ: ρΡδᾶὺ αδἰϊθηοη ἴο (86 
ῬοάγΥ : ὈΡΕΥ {86 ῖγ τηδριϑίγαϊθο δηά 
{π6 ἴαννϑ, ἤζεγῃ.ο ΤΙ'! . ν. τς, Ρ. οκ; 
1 ΕΓ δύτὴβ (Π6 5ῃ1614 δηά [6 5ρθϑυ, 
2, ΙΧ. 2, Ῥ. τοῦ; [8 [δϑ80ῃ 
ἰδασοϊ Ὁν Τγοῦτριιθ ἴο, (56. οὐεαϊ- 
6ης6 ἴο [6 Ιδν}5), 26. ΤΝ. ἵν. 15, Ρ. 
157; {Ποὶγ ουδίοταβ δηα ὨΙΡῊ βἰδηά- 
τὰ ΜΙ τοραγαά το πηβϑοῦ! πη αἰϊϑοῦ- 
τηθηίβ, 5γ772. νὶ ἢ, 35, Ὁ. 345. [(ἢὶ 
“Ῥοΐ. Ζαε. 1ϊ. τ5.} 

ΤΑΙ ΓΟΟΙΘ5, ϑοοζϑῖθϑ δηα ἢ15 ΘΕ] ἄου 50, 
δι οοῃηνούβαίοι οὐ [86 ἀπίν οἵ ἃ 50η 
ίο Ὧ15 πλοίου, ἤθε. 11. 11. τ ζ0]]., 
Ῥ. 49 ἴῖ0]]. ΕΝ 

Ιρδάεία (1 Βοβοίϊα), Ῥαί]8 οἵἅ, ἃ15- 
Δϑίσουαβ ἴο (86 ρῥγδϑίῖὶσε οἵ Αἰ ἤθῃ5, 
]ἥτηα. ΤΤΤ. ν. 4, Ῥ. 92. 

Τῖργα 2.6. ΑἰτιοδΊ], ἤφρε. 11. 1. το, ἢ. 41. 
ΤΠΡγϑηβ, {86 (1 φσἜΘΏΘΓΑ]), συ ]θοῖ ἴο 

116 (δι μεαριηΐδηβ, εν. ΤΊ. 1, το, 

᾿ς Ὁ. 41. 
Τίομαβ, (86 δηλοῖ οἰτΖθῃ οἵ ϑρατχγία, 
᾿ς ΒοοΙδίθθ οοῃραγεά νι, 22671. 1. 

11. ὅτ, ἢ. 20. 
Τονθ. οϑδεε Ἐγὄ5. 
Τ,γοαρείίαβ, Μουαηΐ (αρονε ΑἸἰΒΘΠ5), 

ΟΥΥ 501] οἵ, ΖΞ εοϑ. χῖχ. 6, Ὁ. 276. 

ἴῃ [ὴ8 ,ϑγηιῥοσἧι72), Θηςουίϑι θα ὉΥ 
ΓΟ Ά11165 ψ τ {86 Ἰδα Ὠἰμβοιῖ, ϑγζ. 1, 
2, Ρ. 294; 15 (ας ψ ἢ ϑοοτγαΐθα 
οοΟΠοοΥρ ἀηρτιδηΐβ, 26. ἢ, 4, Ῥ. 
209; ὈΓ465 ΒΙΤΏ5ΕΙΓ ὉΡΟῺ ἢ15 5οῃ, 

᾿ Ζό. 1Π|. τῷ, Ὁ. 309; ριονεάᾶ ὃὉγ 
(β]ῖας ἰο Ῥὲ (86 τομοϑί τηδῃ ἴῃ (ῃ6 
ΜΟΥ, 16, 16. τῷ, τά, Ὁ. 2το; 
δροιί ἰο τοῦγα ΠΏ Ϊ5. δοῆ, αροβ- 
ἸΓΟΡΪ5865 ϑοογδίθϑ 5. δὶ ἰτὰ8. καλός 
τε κἀγαθός, 16. ἴκ. τ, Ὁ. 348. 

Τγουστραβ, ἴῃ6 ρσεαΐ ἰανυρίνευ, 1516 
Ιηἴο {86 τῆθῃ οἵ Γιδοδαβοιηοῃ οΟὔΘαϊ- 
Θηο6 ἴο {886 ἴανγβ, “769. ΤᾺ. ἵν. το, 
Ῥ. 157; [86 τϑυρδυςαθῖα Μογᾶς οὗ 
1ῃ8 οΥ̓Δ016 σοῃοθγηϊηρ, “42οἷ. τε, Ῥ. 
180. 

Ιγαϊδηδ5, 86, ϑαρήθος ἰο {ῃ6 Ῥευβίβῃϑβ, 
Ἴερε. 11. ἴ. το, Ὁ. 4τ. 

Τγϑϑηᾶθι, 15 ΟΠ σαν ἢ Ογγαὰβ [8 
ΨΟΠΠΡΌΓ, ἃ5 Ταρογίθα ἴο ἃ ἔποπα δἱ 
Μδραζα, θοῦ. ἵν. 20, Ὁ. 217. 

ΜΑΚΟΤΙΑΝΒ, τὰς, βϑυρίθοι ἰὸ τῃ68 
Θογιῃίδηβ, “ει. 11. 1, το, ἢ. 41. 

Μερδγίϑηβ, ἴῃ, {Π61Γ ΟΠ πα αβίγυ, 

ἥτε. 11. νἱϊ. 6, Ὁ. 72. 
Μεοϊδηρριάθϑ, [86 ἀπ γγδηαθῖς ρῥοεί, 

ἤτον. 1. ἵν. 4, Ὁ. 26. 
Μεϊδίαθ, ὁὴθ οἵ {86 ἰῆγεα οἴβοϊδὶ 

ΘοσΊ 5615 (οἱ γραψάμενοι) (5366 2,467. 
1. 1. τ, Ρ. 1, [δὲ υἱέ ᾿ἰηϑεταιρα 
Ὀγ, Δἴορ. ἸΝ. ν. 4, Ῥ. 152 2Ὁ. 
111. 4, Ρ. 18ο; “12οἷ, το, Ῥ. τ88; 
ΘΟΟΥΘία5 Ογοββ- σϑηλίηθϑ, 2ὖ. το, 20, 

. 21, ῬΡ. 190, 191. 
Μδεηοη, ἃ. ὨΔΘΚΟΓ οὗ οἱοαῖβ (χλανίδες) 

εἰ Αἴῆδθηῃβ, Ζἅθρμ. 11. νἱϊ. 6, Ρ. 72. 
ΜΙῆτεβ (188 Ῥεγβίδῃη ϑδιη-Ροα), δῇ 

οαἴῃ ῬΥ͂, “Φθο. ἵν. 24, Ὁ. 217. 
Μγϑίδῃβ, (8, δῃά Ῥιβϑιάϊδῃβ, 242672. 

11. ν. 26, ἢ. 97. 

ΝΑΙΑΏΌΒ, ἴῃ6, δἵβ τηοΐμοιθ οὔ 186 
ΘΗΘηΙ, ϑ)22. ν. 7, Ῥ. 330. 

Ναμπϑιογάᾶβδϑ, ει ψγ6}1-ἰο-αο τη ΘΟ ΠΓΕΓ 
ἴῃ Αἴμβθηβ, ἤζορε. 11. νἱϊ. 6, ἢ. 72. 

Νεβίοσγ, ,γη2). ἵν. 6, Ὁ. 212. 
ΝΙΙοδγαΐαβ, βοὴ οἵ Νίοίδϑ (αὶ Ρευβοηδρε 

οὗ 1ὴ868 ,ϑ'γγεῤος 1472), ΔΡῬΌΘδΥβ ἴῃ αδἱ- 
ἰθηάδηοα οἡ δἰ5 [Π|6ηα (811185, 5 7}. 



ΙΝΌΕΧ 

ἴ. 2, Ῥ. 293; ὨΘΝΪΥ ταβιτθα, 16, 11. 
3, Ῥ. 208; ἢῖ5 ἈΊΠΕῚ τηϑᾶδ Ὦϊτα, ἃ 5 
αι ὈΟΥ͂, ἰδαγῃ [88 ψΏοΪς οἵ Ἐοσηου ΌὉΥ 
Ὠρασί, δπᾶ {μαΐῖ 15 5. ρυάβ πον ; 
Πδι5 Ιϑίβῃβαᾷ ἰο “τα ρϑοάθο᾽ δηᾶ 
ραϊᾶ ἴδβαβ ἴἰο ἰηῃίθργείθιθ οἵ (88 
βϑογεα ἰσχί, 26. 11, πὶ, Ὁ. 307; ραῖβ 
δι φαεϑίίοῃ ἰο ἘΤουηορθηθβ, 26, 6. 
14, Ὁ. 3το; αοίδηδβ Πἰ5. {ῃ6815, Ζὖ, 
ἷν., 6 [Ἃο0]]1., ῬΡ. 311, 212; 76 
““οηΐοηϑ5,᾽ 26, 1ὖ. 8, 9, Ῥ. 313; 815 
ὈΓΟΡΘΏΒΙΥ ἴο τἱοῆθβ “" βουρίυγαν 
Ἐχριίϑιηθα, 26, ἐδ. 45, Ῥ. 322; 15 
πα ΟσΓ, 76. 16. τι, Ὁ. 324; 
ἐΔάογοα Ὠ1ῖ5 ΨΙΠΙ͂6 δηα 5. ΟΥ̓ ὨΘΓ 
ϑἀογθά, ομβ ἤθδῦβ᾿᾿ (ϑοογαῖεϑβ Ζοζ.), 
26. 111. 3, Ὁ. 337; ϑοογαίθββ ἄρῃ 6 815 
ἴο, 8ἃ5 80 Δ ΠΟΥ Οἡ ἘΤοΙΏΘΓ, Ζό. 

26. 3τ, Ὁ. 344. 
ΝΙοΙα5, σοὴ οἱ Νιοδγαίαβ, ἰῇὴ6. ψγ}}- 

Κπονῃ βίθίθθυηδη ([αῖγΓ οἱ [88 
ΔΡονθ), (88Ὲ ργΐίοα. 6 ρεϊᾶ ἴοσ 8 
ΒΙρΟτΙ θη αθηΐ οὐ 5 ΒΟΥ ΤΏ]Πη65, 

τονε. 11. ν. 2, ἢ. ό6ο. 
ΝΙΙοῖαβ, “86 ἰογείσπον "ἡ [τες ΜΘ, 

σῖνε τοῦ ἐπιλύτου, 5ε. ἐπηλύτου, ἴοῦ 
ΜὨΙΟ Οοὔοι οομήεοΐσγεβ τοῦ Νικ- 
ηράτου], ᾿ἰ5 Ποῦδθ, Ζεογι. χὶ, 4, ἢ. 
248. 
ΝΙΟοΙ ΘΟ θς, ϑοογαίθς δά, ἃ τῈ- 

Ἰδοῖϊθρα οδῃάϊάδῖα ἴοσγ (ἢῆ6 οἴδποας οἵ 
ϑιγαίθρια, ζέστα. 111. ἵν. τ ἴ0]]., Ρ. 

88 [ο]]. 
ἸΝΙοοβίσαϊαβ, [.6. δοίου, 5722. νὶ, 3, Ὁ. 

332. 
ΝΙΎΥΩΡὮ5, ἀθρίοιθα ἀδηοηρ, δγ)ι. νἱῖ. 

5, Ρ. 336. 

ΟΡυϑββϑεῦβ( αι. 1Π|χ65, ΑὩρΊ. Ο]ν55695), 
Ποῦ, οϑορϑα (ἢ8. ψ 165 οἵ ΕΙἴτγοό, 

ἥδημᾳ. 1. 111. 7, Ρ. 23; [ἢ 5βεογεῖ οἵ 

Ἠ15 ΟΥ̓ίοΥΥ, 26. ἸΝ. νἱ. τϑ, ἢ. τ75; 
Ῥαϊατηθᾶθς ϑἰϑίη Ὅν, ΖΦ. 11. 2332, 
ῬΡ. 145; «442οἷ. 26, Ρ. τοῦ. [( 
κρδηρ, ἰ. ττ.] 

ΟἸγηιρία, ἤζεηθ. 111. ΧΙ], 5, ΡὈ. 
125. 

ΟἸγταραβ, ἰῃ86 δροάβ. οἵ (ῇς ροάς, 
(ἀδηντηθᾶς ἰγαηβίαϊθα ἰο, ')2,ε. νἹ][.ὄ 

30, Ρ. 344. " 
Οτεβϑίθθ δῃᾷ Ῥγυίδαᾶββ, ,ϑ.)7͵η1. ν]11. 21, 

Ρ. 344: 

399 

ῬΑΙΑΜΕΌΕΞΒ, [6 ““ψοθς οἵ, [οΥ ὯΪϊβ5 

Ὑ Βα ΟΤῚ᾽ 5 586 5181} ἴῃὰ εῆνν Ὁγ Οαγϑ- 
565, ζει. ΤᾺ. 11. 33, Ὁ. τάς; “" ἴδ 
Θῃα ποῖ ἸΏΠΙΚΘ τὴν οὐ  (ϑοογαίεβ 
οφ.), 412οΪ. 26, Ῥ. 192. 

Ῥαηϑίῃθηβίο, [26 ρύθαῖ, [ϑϑιϊναὶ, ,57),722. 
ἴ. 2, Ρ. 293." 

ῬΦΙΥΏδβῖβ, [ῃΠ6 ραϊηίθγ, ϑοογϑίθβ δῃᾷ, 

8ι σοηνευβϑίίϊοῃ ΟἹ [028 ὈΧΪΠΟΙΡΙ65. οὗ 
Ὦ15 αὐτί, “Ἄορι. 111. χ, τ ἴ0]1., Ὁ. 113 

ΤΟ]]. 
Ῥαίσγοοϊαβ, [6 ““οοτηγβϑαᾶδ᾽᾽ οὐ ΔοΏ 165, 

,ϑγ}72. νἹ. 53τ, Ὁ. 344. 
Ῥαμβαηΐαβ, (6 Ἰονεσ οἵ Αρδίοῃ, 15 

“Ἢ ΘΡΟΙΟΡΊΘ ᾿᾿ ΟΥ̓ ΙΟΙσΕα Ὀγ ϑοογαίθϑ, 
57,72. Ν]1]. 32, Ὁ. 344. [(Οῇ ΡΙαί. 
Ῥγοΐαρ. 3αας Ὁ (ἃ ρείβϑοῆδρε οἵ 
ΡΙαῖ. δ γφῃῤῥοστη7). } 

Ῥεισιῃοῦΐβ, ΤἬθθοαθ δηά, (7222. "ν111. 

31, Ρ. 344. 
Ῥοιθαηαᾶθργ, ς, Ῥιβαημᾶογ, ἰῆς. Αἰθηϊδῃ 

ΟἸΙΡΑΓΟΒΙοαΙ ογαΐοῦ, 5 ),1λ. 11. 14, Ὁ. 
301. 

Ῥϑὶοροημηθϑίϑῃβ, [ῃ6, Βοθοίία ρονοΥ- 
Ιθ55. αραΐϊηϑδί Αἴξθῃβ ψιίμους (δς6 
ΒΌΏΡΡΟΥΓ οἱ, οὔςθ, “ζει. 111, ν. 4, 
Ὁ. 92; ἴδξ8. τάδβῃ οἵ Αἰβθῃβ μεῖροα 
186 Ηούδο ᾶδθ. δραϊηδί, 26. 26. το, 
Ῥ. 93; ἰἴΏ σοπμηηοῃ ΜΙ, {π6 θη 
οἵ Αἰθῃ5 αἸϑ ρτ 564 {Ποπβεῖνος 
δρϑιηϑί [ης Ῥεγβίβϑῃβ, 26. Ζό. τὺ, Ὁ. 94. 

ῬοΎῖο]ος, ΔΙοΡιδάθς δηΐ, ἃ αἰβοιϑϑίοῃ 

ΟἹ ““Ἶαν,᾿ ἤεγι. 1. 11. 40 ἴ0]]., Ρ. 
15 [0]1. ; 106 ““μδύγαβ᾽ ὉΥ ΜΏΪΟΗ 
Ὧδ ΨΟῺΩ {86 οἰἶγ᾽ 5 ἴονβ, 26. ΤΙ, ν]. 
13, Ῥ- 653; ὁ πάνυ, ΟΥ̓ “186 στοαί, 
26. 117]. ν. τ, Ρ. τ; Τεηηϑβίοοϊος, 

ΘῊα ΒοΙοη, ,5γ)7η2. 11. 30, Ρ. 347. 
Ῥαγῖο 65, [η6 γουηρε  (50η οὔ 1ῃ6 δΡονϑ), 

Θοοζαΐος δηα, ἃ σοῃνογβϑίοῃ οἱ [ἢ 6 

ῬοΟΙοϑ] οὐτοοῖὶς οὗ ΑΘ η5 ὉΠ 6. Δ 
ΘΌΪΘ τηϊηϊδίευ (41 Β.6. Ὁ οἰἶγοδ), 
τονε. 111. ν. τ ἴ01]]1., Ρ. οἵ 1[0]]. 

Ῥογβία, [ῃ6 Κῖπρ᾽ οἵ, δῇ ἘΧΘΏΊΡΙΘ 1 ἢΪ5 

ΤΕΡΑΓ ἴοΥ ἴῃ8 δαἵίβ. οἵ Βυβραπατγν 
Δα νγ8, εοϑ. ἵν. 4. ἴ0]]., Ρ. 213 
ΤΟ]]. 

Ῥεγβίϑηβ, ἴπ6, αύὸ {πΠ6 γα] ηρ᾽ ΡΟΥΟΥ [ἸΏ 
Αϑῖβ, ἤζεχε. Τ1|. 1. το, Ὁ. 41; ἰογᾶξ 

Οὗ Αϑῖω δηάᾶ οἵ Ἐπσορα 85 [8 88 
Μεαοράοῃϊα οἱ (ῃ6 {{π|6 οὗ (ῆς Ῥεχ- 
Βῖδῃ ψαῖβ, 26, 111, ν, τὰ, ἢ. 94. 
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Ῥῃδθάοῃηααϑβ (αΖ, ῬῃδΘαοΠἢ 65), “΄ ἃ {τὰς [ Ῥγίαᾶθθ, Ογθϑίος. δηά, δγηῖ. ὙΠ, 21, 
ΘΟΙΡΔΏΪΟΙη ̓᾿ οὗὁἩ ϑοοζαῖθϑβ, ἤΖεθ2. 1. 11, 
48, Ρ. 16. 

ῬΒαίδγαπι (ῬΠΔΙΘΓΟΠ), [6 τ ΘΥΒἢ Π168- 
ἄονϑ5 οἵ, ἰγρίοδ!ν πιοϊϑί 5011, ΖΦ .ο7,. 
ΧΙΧ, 6, Ρ. 276. 

ῬΒΠΙΡΡα5, (86 εϑίεσ (α ρεύδοηαρα οἵ 
[86 ,δγηηῤοςΖ24792), Ὠ15 σουηῖο8} δηἰγέβ 
Θηἃ Ῥαμανίουῦ δἱ ἰϑθῖθ, ϑ')27͵η22. 1, τὰ 
[0]]., Ρ. 295 [0]]. ; Ροΐζκθ. “"“Ατιβίο- 
Ῥμϑηΐο᾽ ἔπη αἱ Ῥεϊβαμάοθγ, 26. 1. τᾷ; 

δηα ΟΒαγηαᾶθϑ, Ζ6. 6. 2ο; ἄδῃοθβ ἃ 
2ας 5φεμῖ; ἐδ. 16. 23; ὯὨΪϊ6 ““ΤΙᾶοΓ 
ἰο 1ῃ6 τὰ]ϊθ οὔ ἀτγίηϊίηρ, 26. ἐδ. 
27, ῬὈΡ. 302-305; 815. ““ἴοχία," 
16. ὅ|. τι, Ὁ. 309; ἀδίβῃας Ηἴθ 
1Π6515, 7ὖ, ἵν... 5σο, Ὁ. 323; ὈδηΐοΥβ 
1886 ϑυγαοῦβαηῃ ϑμονιηϑῃ, 26. 16. τς, 
Ῥ. 325; ““1]}] οἵ σουρθγβοβ,᾽ 20. 
νὶ, 8 [0]]., Ὁ. 334. 

Ῥμορηϊοῖθη, (6 ρίθαῖΐ, τηδγορϑηῃί 
νΈ 5561, Ξεοβ. 111. τὺ, Ὁ. 236. 

Ῥῃορηῖχ, ΟΠμδίγοῃ πα, Ὠοηοσχεαᾶ ὉΥ 

ΑΟΏΠΙΘ5, ϑ'γηι. ΜΠ]. 23, Ὁ. 342. 
ῬὨγυρίθηβ, ἴθ, ὑπᾶρῦ 106. τὰϊθ οἵ 

Ῥεγβίθ, ἤζθρ, 11. 1. το, Ὁ. 41. 
Ῥίγαθαβ, [08 εἘχοάμπϑ ἴο, ἀστίηρ [86 

οἶν!} ψαῦ, ἥσει. 11. ν]. 2, Ρ. γο; 
(δ Π1ἀ5᾿ Ὠοιβ6 ἴῃ, ϑγ)72. 1. 2, Ἀ. 293. 

Ῥιπίμοῖβ, Τῆθβθαβ δηά, ,ϑγ72. νἹΠΔ. 31, 
. Ῥ. 344. 
Ῥιϑιΐδηβ, Μγϑίδηβ δῃηά, Ζζεγα. 111. ν. 

26, Ὁ. 97. 
Ῥιϑβιϊαβ (αὶ οογβοῖθὶ τβ κοῦ), ϑοογαῖθϑ 

δρᾶ, (ἃ σοηνθγβϑδίίοη ΟἹ ἢ15. γί), 
2776». 111. χ. ο, Ρ. 1:τό. 

ῬΙαΐο, ϑοογαίθθ᾽ οδῦθ ἔογ, “ζφης. 111. 
ν]. τ, ἢ. 98. 

Ῥοϊγοϊοιία5, [Π6 ἕδτηοιιϑ βου ρίοτ, Ζ ζει. 
Τ. ἵν. 3, Ὁ. 26. 

Ῥτοογαβία, ΘΊη15, ΘΟΌΗ, δηᾷ, 2267». 

1.1, 14, Ὁ. 42. 
Ῥγοάϊοαυβ (οἵ (605), ᾿ἷδ5 “" σοτηροβίτο ἢ 

δοιί Ηθγβοίθϑ, ἤθηι. Τ1.1. 2, Ὁ. 45; 
5.Π|5 5ρδηΐ ΟΥ̓ ΟΔ]1165 οὐ, δηά [86 
ΟἾΠΕΥ ρυθαὶ βορῃϊβίβ, ϑγ,. 1. κ, Ῥ. 
204; ΔΗ θ65. Ὀγοσαταά 8. τηδεί- 
ἴηὴρ Ὀεΐνεθη, δηα (8165, Ζὅ. ἵν. 62, 

Ῥ. 327. 
Ῥτγοίαρογεαβ (οὗ Αθάεσγα, [88 εἰάδβὶ οἵ 

1ὴ6 οἰᾶξ βορῃϊβίϑ), (1185 δηά, 
͵5.)2,772. ἷ. 5, ὈὉ. 294. 

Ρ. 344. 
Ῥνιῃΐα, [86, ταῖς Ἰαϊᾷά ἄονψῃ ὈΥ, ἃ5 ἴο 

ψγΟΥΒἷρ νόμῳ πόλεως, ἤει. 1. ΠΙ. 
1, Ῥ. 21. 

ἘΉΗΑΛΡΒΟΘΙΒΤΘ, Οὐ ““ ΚΒαρβοάδϑ,  δηλρίΥ 
᾿ Ραΐδα, ζει. ΤᾺ. ἴ. το, Ρ. 136; 

Κῆονν ΗοπΟΓ ὈΥ Ποατί, Ὀὰΐ ἃῖαὲ ἃ 
51Π}γ 56ῖ οἵ [οἸκκ, ϑ'γγε. 111. 6, Ὁ. 307. 

ΘΑΚΌΙΒ, Ογγαβ᾽ ραγϑάϊβα αἱ, Ζ οι. ἵν. 
20, Ῥ. 217. 

ΘΟΙΤΟΏ, ὅ1η15, δῃά Ῥχγοογιαϑίθο, “θα. 

ΤΠ. 1. 14, Ὁ. 42. 
Θογα, ΜΉΝ ταοτία!β ἀτεϑά, Ζζσηι. ΤΊ. 

Ν]. 21, Ὁ. 67. 
Θογιίδηβ, ἴῃ6, [6 Μδρβοιδῃβ δῖα τα]θᾶ 

Ὀγ, ἥφρι. ΤΊ. 1. το, Ρ. 41; {Π6}Γ 
δύγ5 ““Ὅον5 δῃηᾶ δὐονδ, Ζ26. 11]. 

ΙΧ. 2, ἢ. 1οο. 
ΘΙΟΠΙΔ 5688, τῆς, οορ, Χχ. 27, Ὁ. 9586. 

ΘΙΊΘῺΙ, ϑοοίαίθο, ἢ15 Κθηθος ἴοὸ 186, 

,5.7)},Ά92. ἵν. 9, Ὁ. 315; Ὀοτη οὗ Ναῖϊδαβ, 
16. ν. 7, Ὁ. 330. 
ΘΟ 465 (οἵ (605), ἴῃ ροεΐ, ἰδ νἱϑὶι 

ἰο Ηΐοτο, δα ἰδ σοηνογυϑϑίίοη ν᾿ 

8 ““ἰγτγαῃΐ,᾿᾿ ΔΦἤξεζο, Ῥβϑ5Ίτα. 
ΘΙηἾ5, ΘΟΟΏ, δηα Ῥτγοογαθίθ, Ζ22672. 

11. 1. 14, Ρ. 42. 

ΘΙΊΤΘΩ5, [Π6, {ΠΏ ΘΓ ᾿ποβηϊβϑίίοη βοηρ' ἴο 
Οὐάγϑβθθαβ, 7ζεγι. 11. νἱ, τὰ, Ὁ. 653; 
ΨΥ πλογία!5. δῖα δἰ]υγεα ὈΥ, 26, 2ὖ. 
31, Ῥ. 67. 

ϑοογαΐαβ (50η οὗ (86 βίδίαυυ ΘΟΡΏγου- 
Ιθο5 δῃηᾷᾶ οὗ {86 τηα να Ρῃδθηδζοίο, 

ῬοΙῃ δἱ Αἴῆθηβ, ποῖ βαῦοῦ τμ8ἢ 
471, ΠΟΙ ᾿ἰαΐθὺ ἴ8)ὴ ΜδϑΥ͂ οὐὁἨἁ ἁ Ϊ71π6 
469 8.6.) ; 186 δαΐδοι. σδῃμηοί ἰπὶ- 
δρηθ Υ ψῆδί διραπηθηΐθ [δε 
Ῥτοβεουοη (οἱ γραψάμενοι) ΡεΓ- 
βυραεα δὴ Αἰμθηϊδη ΡΟ (μδί 
ἢϊ5 116 νὰ [ογίοις τὸ (86 σἰδίθ ; 

σουηΐβ. οὗ {86 ᾿ἱηαϊοϊμαθηΐ δραϊηβί, 
(1) ““᾿παριδθίν,᾿᾿ (2) ““ σογγαρίίοη οὗ 
[88 γουηρ,᾿"᾿ 2δφηε. 1. 1. τ, ᾿. τ [οἵ 
Α2οΖ. το, Ῥ. 1887 ; γε (1) ὨΪ5 ““οτἵ- 
[ποάοχγ,᾿ (α1ἢ δηα Ρἱεΐυ ; δῖ5 δαι- 
μόνιον [566 5.ν.}7; 15 νίαν δἃ5 ἴο 
186 ῬΥΌΡΕῚ 5ρῇεγθβ οἵ ἐπιστήμη διὰ 
μαντική, ἐδ, ἐδ. 64-9, ῬΡ. 2, 3; ᾿ἰνβά 
ας ργαμα 107 δῷ ἱπποοθηΐ [1 ; 
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ἘΠῚΪΪ6 τ[ῃ6 ““ῬὨγϑίοδὶ ῬΕΙ]ΟβορθΥβ,᾿" 
αἸᾶ ποῖ βρβουϊαίΐθ σοποεηΐϊηρ [88 
ἐς ηδίαγα οὗ [ἢὯ6 πηΐνογσοο,᾽᾿ πὶ ΠΟνΕΥ 
γε ΓΙ Θα οἵ ἀἰδουβϑίηρ ““Βατηδῃ 
ἰορίοβ : ““ψῇϑὶ 15. ρἱθῖν ν᾽ οίο., Ζ6. 
ἐδ, το-τό, Ὀρ. 4, 5; 15. ἀρηρῆϊ 
οσοπάᾳοί 85 8, τη εΓ οἵ 186 Βουὶέ 
δρᾶ “ Εἰρ ϑίδίθϑ ᾿ οὗ {π6 Ἐϊοοϊθϑῖα δἵ 
186 ἰ{14] οὗ {1ῃ86 σθῆθίαὶβ δῇϊεσ Αυρίη- 
αϑᾶ5. σοπηθοίεα ψ ἢ ἷ5. ἤστῃ [Αἰ [ἢ 
ἴῃ αἰϊνίηθ οχμημῃιβοίθησθ, 26. ἐὖ. 17-1ο, 
ῬΡ. 5, 6; γε (2) ἴα. τϑνεῖϑθα οἵ ἃ 
ΟΟΥΓΙΡΙΟΙ οὗ γοσῦίῃ ; αἰϊά ποΐ ῥτγοΐβββ 
ἰο ἰδφαοδβ νἱτίπε, Ὀθπ| ““ἰηἰροίοα 

οἴμούβ. ΌὉΥ ἷἰ ον νἱτίπα ; 5. 561- 
σομίτγοὶ δῃάᾶ οπμάσγαποθ ; ἢ {86 
βοδῃϊθϑὶ οἵ ψουαϊν ροοάς δᾶ ἃ 
βυ ΠοίθηοΥ [οἵ, ΚΖ εον. ἴϊ. 3, Ὁ, 205]; 
ἀϊᾶ οὶ πορΊθοῖ (ῃ)6 ῬΟΑΥ͂ ΠΟΙ͂ ΡΑΙΊΡΕΘΓΥ 
ἴξ ; Ὧ0 ἴὸρ [οἷ εν. 1. 111. ; νἱ. 2; 

11. 1... 3, ΡΡ. 22, 32, 30]; ψου]α 
ποὶ ἴα Κα ΠΟΙΟΥ͂ [ΟΥ̓ 15 βοοϊείυ, δη 
ψὨΥ} [οἵ, “412οἷ. 26, Ὁ. 193], σφι. 1. 
11, 1-8, ΡΡ. 6, 7. 

ΤΠ6 δυΐδοῦ τοραΐβ σοί δ]θρὰ- 
ἰἰοὴ5 ἀραϊηβί, οὐ [86 ρϑτί οἵ ““"ἴ88 
Δοσαβοῦ ἡ (ὁ κατήγορος) [5688 (ο2- 
σφ Φοΐμ51] ἰμαῖ, (α) ““οαυβοά 815 
δϑϑοοίδαίθβ ἰο αδβρίθδα [ἴῃ6 Ἰἰανγϑ ΟΥ̓ 
Βαγρίηρ οὐ [86 [ὉΠῪ οὗ δρροϊῃίηρ 
οἴδοοῖο οἴ ϑίαίΐε “Ῥγίῃε Ῥθϑῃ, ᾿Ζό. 16. 

9-τι, ΡΡ. 7, 8; (β) ““νγ85 Γθϑροηβι 16 
[07 {88 τϊϑάθοαβ οὔ Οὐα5. δηά 
ΑἸοΙ Ια ἄθ5,᾽ οὔςα Ἦϊ5 αϑϑοοίβίθϑ, Ζ6. 
ἐὖ. τ2-28, ὈΡ. 8-τ2 ; (ρύβηί θα νυ 
ἴῃ6 δαΐμοι τεοουηΐίβ ον, ταργονεά 
Οὐτας γ6 Ὧἰϊ5 Ὅδθθ6 ρϑϑϑίοῃ ἴοῦ 
Ἐπί γάἄσδπιαβ, αθμα {μου Όν τηδᾶβ δῇ 

ΘΏΘΙΩΥ οὗ Ὠΐηι; δηᾶ [86 αδἰϊεηιρίβ οἵ 

σπας απ Οδαγίοϊθς ἴο ῃλαζΖΖίθ, 

γΏοΘα. ἰαῖκ δρουΐ. “"βουύσῦ Βογάδβ- 
τάθη,᾿ οἷς, 85 ἀαιηαρίηρ ἴο Ώθτα ; 

1:Ππϑίγαῖνε δηροάοίθα σΟΠΟΘΓΪΏΡ᾽, 

δῃᾶ “16 ΤΕΙγ,᾿ 26. 6. 290-38, ΡΡ. 
τος-τά; ἴῃ6 ἔγὰθ σοι ρϑηϊοηβ οἵ, Ζό. 
6. 47, 48, ΡΡ. τό, 17) ; (γΎ) 7ε ἴῃε 
αἰϊεραϊίουη ἰῃαΐῖ, ““ἰδαρῃϊ 5οὴ5 ἴο 
Ῥουλτα με ῖγ ἰδίμετθ δηα ἀθϑρίβθ 
τῃεῖν Κι δηά κι᾿ ; [Ὲ6 Τεδὶ ᾿ταροτί 
οἵ ἢ15 τϑηλαυῖςθ,᾿᾿ 26, 1ὖ, 490-56, ῬὈΡ. 
17, 18 ; (δ) ““αυοϊβξά [Π8 ροεῖ5 ψ ἢ 
8 ἱχατηοσα! ἰηΐθηΐ δα11-αἀθπιοογδίο- 

ΝΟΙ,. 11{1--᾿τ 

οὐἶγ᾽ ; τ86 οὔδύρβ τοραϊεα; ννὰ8 
ὙΟΓΓΉΙΟΙ ἴἰο βανε τϑοαϊνεαῖ ὨΟΠΟαΓ 
ἔγομαῃ [π6 βίδαίε δὴ ἀδαίῃ, 26. ἐδ. 56- 

64, ΡΡ. 18-2:. 
Ἴ6 δυΐμοῦ ΨΜ1]1 δεῖ ἄονῃ 15 

“ἐ χροο βου οηΒ " ἰῃ ριοοῦ ἰδβϑί, 
Ῥεηεβῆϊβα ἢἰς δβϑϑοοϊδίθ ραν ὉΥ 
1τῃ)6 αἰθρίαν οἵ δἷβ ον νἱγίπθ, ραυ ν 
ΌΥ͂ νϑύῦραὶ αἰβοοῦσθα δηα δύριπιθηΐ, 
26. Ἰλ, τ, Ὁ. 21; 85 τρασαβ τα- 
Ἰἰρίοῃ, 8ῖ5. στὰϊθ οἵ ψουβϊρ νόμῳ 
πόλεως ; Ηἶ5 Τογαγαΐα οὗ ῥύαυογ ; Ὠ15 
ΘΡΡΙ δ ίοη οὗ {π6 ῥσυϊηοῖρε καδδύνα- 
μιν ἔρδειν ἴ5ε6 Ῥεΐον, ΙΝ. 1. 
17]; [ἰ5 ἰγαδί ἴῃ αἰνίηθ σοῦη56| ; 
Ὠϊ5 ἰοτηρογαίθ βίγία οἵ ᾿ἰνίηρ ; βἴοβϑβ 
ΟἹ Οἷ, χ. 233, 26. 26. τ-8, ΡὈΡ. 
521-232; 76“ ΑΡὨτοάϊβία᾿, απαᾶ Χε7:- 

οῤ΄άογε (α τορυδγεαξίο ΟΟΏΟΘΓΠΙΏΡ᾽ 
ΟΥΠΙΟΡαΪα5 85 ἰο [ῃ6 Ροβϑὶ]8 ἄδηρεῦ 
οὗ Ἔνβῇ 8. Κὶ55); 815 βίγβηρτῃ οὗ 508] 
Θδηα ἰμαεροημάθηςς οὗ βθηβαοιβ Ρ168- 
ΒΌΓΕΘ δηα ρϑίηβ, ἐό, 16. 8-15, ΡΡ. 
225-25. Α5 δραϊηβί ἃ συγγεηΐ Ὀε]ϊοῦ 
[5ε6. Οὐρο2εοίμ5} ἰῃϑι ““ονγΈνεσ δχ- 
σα] Ἰθηΐ, νγὰ5 περαΐζζυσίν ἃ5 δὶ Τα ϑίευ 
οἵ “ ῥργοίγοριίο, Ὧ6 85 ἸὨΟΔΡΘΌΙ6 οὗ 
2οετέξυεῖν συϊϊηρ οἰμοῖθ ἴο ντίαβ,᾿ 
τῃῆ6. δαΐμοῦ βϑυρρεβίβ ἰμαΐ ἴμοβα ΨῈΟ 
δηίαγίδίη [815 νίεν ϑμουαά ΨΕΙΡῊ 
ἢοΐ ΟὨΪΥ Ψψηδί, δἤδοίβα κολαστηρίου 
ἕνεκα ΌΥ ΔΡΡΙΥΙΏΡ Ὠἰ5 οἰρημοΐτδ ἴο 
Ῥεορῖὶθ ρυῇδα ἀρ νι 1[Π6 σοπορίξ οὗ 
Κηομίοᾶρε, Ῥπὶ ᾿ἰβ δνούγάδυ ἰδ 
ΙΓ Ποθ6 Ψο βρϑῃΐ {πε {ἰπη1Ὲ 
ΜΙ ἴηι, δηα ἴδῃ ἀθοϊᾶθβ νϑείμοῦ 

Ἦθ6Θ νγὰ5 ᾿ποαρϑθϊθ οὐ τηβκίηρ ΠΪ5 
εἰϑβοοίβαίος βίου οὐ μοί, ἐδ. ἵν. 1, Ῥ. 

25; ἴδκθ, ἴογ Ἰηβίδηῃοσθ, ψὲς οομύεζϑβα- 

ἔζορε τοὐἱίᾷ «ἀγίδίοαενες, περὶ δαι- 
μονίου (οῃ Ῥτγονίθη66) ; 5. ἀΥριι- 
τηθηΐ ΠΠΟη] αΘ5]ΡῺ, 20. 26. 2-14, ὈΡ. 
26-2090; δ΄ῖ5 ““Ὀτναίϊα οὔϑοῖθ᾿ [οἱἵ, 
Ὀείονν, ΤΨΝ. 111. 22], ἐφ. 6. τῦ-τᾶ, 
ῬΡ. 29, 30; ον δῃᾶά Ὅν ΨΜῇῆβί 
Ἰδῆρτιαρσα, θα Ἠϊ5 1ἰβδίθβηθυ [ουνγασγα 
ἰο ταὶ οσογῃρβοι-ϑίοῃς οὗ νἱσίπθ, ἐγ- 
κράτεια (56ἰγ-οογέγοί) ; ““ ΜΕ] - 6 πι- 
Ῥεγεᾶ ψνογχγάᾶβ, γεῖ 15. Οὐ σορ ἸΏΘΛΟΥ 
5ΏΟΠ6 [ΟΥ ον ἢ ΤΟΤΘ ἴῃ ὨΪΐ5 δοῖβ 
ἴδῃ ἴῃ ὯΙ5 Ἰαιρσαρα᾽ [οἷ. ἀΡουβ, 
Ι. 11. 67, ἐΦ. ν. τ-6, ρΡ. 230-22; αγαἊ 

2 Ὁ 
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Απέῤλοη (ἐδγέα τοργσσγϑαζέο»6) ; 
. ἀφἴθβῃαβ ὨΪ5 ΤΠ ΠΟΥ οὗ Ηΐδ; (1) ποῖ 

δι ῬΥοΐδδβϑου οἵ [86 αὐτί οἵ τ ϊβουα]θ- 
Ὧ655 (κακοδαιμονία), Ῥαΐ αἰτηΐηρ αἱ 
ϑοάϊκα ᾿ηἀθρεημάθηοα (τὸ μηδενὸς 
δεῖσθαι θεῖον), ἐδ. νὶ, τ-το, ΡὈρ. 
32-34; (2) τείαϑεϑ ΠΟΙΟΥ͂ ραυταθηΐϑ 

᾿ Ῥθοδῦθα ψ]βάογα, 1|τ6 Ῥεδαίγ, ἰ5 ἴοο 
βδούβα ἃ τῆϊηὴρ ἴο 6 50] ἴἢ [86 
τ ΥΚοῖ ἢ “1η6 δορῖδὶ ῥχγοβταίθϑ 

γἱϑάοτη, ἰἢ8 ᾿γίδα τῇϑῃ Ῥεβίονβ ἰΐ 
ἔΓΘΘΙΥ οὐ Ὠἷ5 ]οηα5᾽᾽᾽ ; τ[ὴ)6 δυίῃου 
ἰθ 5.185 ἰμδΐ [Π15 (411 166 Ὠἰ ὨΘΆΓΕΟΙΒ 
ΟἿ ἴο καλοκἀγαθία (ἃ. ἌΟΌΪΕ βιαηἀαγά 
οὗ Πν]ηΡὴ, 26. ἐδ. ττ-τ4, ῬΡ. 534, 35; 
(3) ον ψιϊμοαὲ δὴ δοίϊνε βῆδαζγε ἴῃ 
“ἢ ῬΟΙΠ1ο5 "ἢ ὨΪτΤΏ561 οου]ά, εχρθοΐ ἴο 

ΤΆΔ Κα βίδιθϑημθῃ οὗ οἴ 5 ἢ ἢΪ5 ΓΕΡΙΥ, 
6. ἐδ. το, Ὁ. 35. ὙὍὙδδ δὐΐῃου 8515, 
Ια ποῖ, ΌΥ ἀείουγίηρ᾽ Ωἷ5 δϑϑοοϊαίθϑ 

. οτῃ [4156- ϑϑθυηΐῃρ βϊπααία ΤΏΘΠλ 
ἴο νἱγίπ ἢ ἢϊ5. ῥγεοδρί, {παῖ ἐζε7ε ἐς 
γ0 ὁο7 γοαα ἴο γερο ἐζαρ ἴο 
ὀέοογ ροσαΐ ἐγ τυδιαΐδοσυξ', ορδ τυοτεζαῖ 
τυϊδὰ ἐο ὅε φεέσογεεα ροοά [οἴ. Ὅεξῖονν, 
171, νὶ. 39, Ρ. 70], δπᾶ τ1ῆ6 πιδηποῦ 
ἴῃ ΜΏΪΟΏ ὯΘ δηϊογορα [ῃ6 ΡὈυποΙρΙς, 
ἐδ, νἱῖ. τ- τῷ, Ρρ. 35-32. Ἡῖῦον, ἰη- 
ὁ 64 Ὠἷς [Ο]]ονγεῦβ ἴο οαεἰναΐῖα 561 
ΟΟΠΓΓΟΙΪ 8η6 δπάθγαῃοθ, ὦ 2γοῤος οἵ 

. ἴὰβ ἸἸσθῆοθ ΝΟ ἢ ομθ οὗ ὨΪ5. δ550- 

οἰδίθβ ᾿ηΔυϊρεα ἴῃ, 2ὅ. Τῖ, 1. στ, Ῥ. 
.38.; αμά Αἰ γέείζῥως (α εορυθγεαΐζο) 

- ΟἿ δ6{7- οογιἐ7γοἦ νΘΥΘ5 δε: 7ιαἼτε ζο 7166, 
ΡῬτορόμπαβ ἃ ὑσγοθίθτῃ οἱ βδαἀὐποβίίοῃ : 

ἐν “ΟΥ̓ ἴψγο. ΟὨΠάγθη, μον ἴο ὈΓΪΠΡ' ΠΡ 
1δ8 οὔβ ἴο γι]6 δπα [}ε οἴμεσ ἰο 6 
Τα α δ᾽’ δαἀποίηρ {παΐ ῥγίποῖρ]θ5. οὗ 
ΠΟ, ΘΟ 8Δη4α4 οπαυσαηοθ τημπϑί 
τότ ἰηΐβηον 6 εηρταϊηβδα ἴῃ ἰδ6 

.- ΟΩ8 86, ρῥτγείογγ θα ἴῃ [η6 οἴου, 
. 16. 16. 24-6, ῬΡΡ. 438-40; ρυΐ5. ἃ 
. Ὠοὴ6 σἀπδβϑίίοη, ΑσὶϑιρΡραβ᾽ ΔΉΒΨΕΥ 
, ἴο ΜΜΪΟὮ γαΐῖβθϑ ἃ ΤΌΤ ΠΟΥ παθδϑίίοῃ : 
“ΕΜ ΒΙΟΘΏ οὗ τὰς ἴννο, ταϊευ οὐ σγαϊεά, 

᾿ 1οδᾶβ ἴ1ῃῆε 2ἐδαφαρέογ Ἰἰ6 Ῥ᾽ 1Π1π5- 
᾿ς ἶγοίθθ οτ τυρὶ δηα Ξυθ]θοί 

- Ἡδίϊίομϑ, 7ὖ6.. ἐδ. 7-το, Ρρ. 40, 4τ; 
- ἴο ΑΥΙΒΕΡΡΙΙβ᾽ ὈΓοροβαὶ ἴο οἤοοβε 8 
᾿ς Ὁἱα γεοζα Ὀδίνγεθη τοῖα δα 5ΙΆνΕΥΥ, 
. Ῥοϊηΐβ. ουΐ 6 αἰ που] νοι (ἢ 6. 

. ΤΩΘΙΏΡΘΙΒ Οὗ 8 5βίδαίβ οι] Ἔσχρετ- 

ΙΝΌΕΧ 

ΘΩ66 ἴῃ τηβκιηρ᾽ 50 ἢ αἰδοϊίοῃ ; Ῥ8ῃ- 

ἴεβ ΑΥ ΒΕ ΡΡαΒ οὐ ἢΐβ δϑρίγαϊοη ἴοὸ 
ῬεοοΙηΘ ἃ. ΤΟΥΏΡ ΤΟΓΕΙΡΏΘΥ, 26. ἐὖ. 
ΤΊ-1Ό, ῬΡ. 42, 43; ἴῃ ΘΏΒΜΕΙ ἴο 
τὴ8 οὈ]εδοίίοη ἰμαὶ “16 Βαρρίμθϑϑς οὗ 
1886 “τί τόγαὶ᾿ ννοι]α ϑθοῖὰ ἴο Ὀε 
ὯῸ ὈΘίζευ δὴ (Π6 τοΐβουυ οἱ ἰῇ8 
5ίανβ,᾿ ροϊηϊβ οὧὐέξ ἰῇῆς ἀϊβδγθηςς 
Ῥϑίνθθῃ 561{- τηροϑεαᾶ ρϑίηβ δῃᾶ 
ἴμοβα ἱῃηϊοίθα Ὁ οἴοῖβθ, 85 ἴῃ 
᾿απίηρ, οὨἱν [26 ϑρί σι] αασϑὶ 15 

᾿ΤΏΟΥΘ ΘΧὨΠ] γα ηρ,, 2ὖ. Ὁ. 177-20, Ῥ. 

44; αποίε5 Ἡ οϑοά δηᾶ ἘΡΙ οἤδυτη5, 

διηα τορϑαῖθ [86 ϑυρδίδηοε οὐ Ῥσο- 
αἀἰϊοιβ᾽ ““Ξαπεωξίογε ΟΥΓ Πεγασίες ὧγ 
ἤ γ Ἔμ6 ᾽᾿ Ἰὰ ΒΌΡΡοτΙ οἵ Ὠἷβ σοῃ ΘΠ] 0Ώ, 
106 τηογΆ] Ῥείηρ αὶ ““1ἴ ἰ5 ψν 6 11 τὸ 
Ῥείβίηῖς 5 οὐ τῆς αΐζῦγε Οὗ ΟἿΥ 
ἰϊνεβ,᾽᾿ 26. 16. 420-34, ῬΡρ. 44-49; 
απα Ζαγιῤγοοίθς (ἃ τογευθγ αξέογε ΟἹ 
͵,ίαξζ ἀμέν), δᾶ ποίϊοβα ἢϊ5. οἱ θυ 
50} 5 1]-ἰϑρ συ ἰονγαγβ ἢΪ5 Το ΘΓ 
δηα ΤΘαϑοὴβ ἢ [6 δα ; Ἰϑδάϊῃρ 
ὮἩΪτὰ ἴο 5686. {16 δῃογιίν οὗ ἱηρταῖϊ- 
τὰ48 ἴῃ ργορογίίοῃ ἰο [88 συβαίπθβϑβ 
οἵ [86 Ῥεηβῆΐ τγϑοοίνεά ; {π6 βργεμπια 
αβρίὶ ἀὰβ ἴο ρϑίθῃηΐβ : [06 56] }-580]- 
ΠοΙηρΡ τιοῖμογ; ἃ τπποίμο 5. “' βαναρ- 
ΟΥ̓ ἦ 15 ΔΙΕΓ 8}} ποί 80 Ὠαζά ἕο Ῥβϑδσ ; 
[186 ον δαπιϊ5 [ῃδὶ Ὧ6 15 ποί ῥῖὲξ 
Ῥαγβᾶ ἴο βίδῃ δοῃε δῃᾶ ἤρῃι {86 
Ῥαΐτ86 οὗ 116 βἰῃρ]θ- απαθαᾷ ; οἴμϑιϑβ 

Εν οὔϑηοα. ἔδ]ον - γα] ]ογβ ἤανα 
οΟἸαίτηϑ ΡΟ Ὠΐτη ; “ναι Ῥ᾿᾿ ἀ5ῖβ, 
“ἢ Ϊ5, τὨδῖ, δῃᾷ (86 οἴ6Γ βἰ ΓΔ ΠΡΈΓ, 
ΔΗ ποΐ γοῦῦγ οὐ τηοίμου, ψῇο 
Ἰονε5 γοι τηοτθ ἐμῇ 411 εἶθ ἢ ψῇδί, 
ἰδέῃ, ἄο γοι ὄχρϑοΐ ἴο Ῥεοοπια οὗ 
γοι:----οοηϑι ἀδτηρ, ἰοο, 186 νον οὗ 
ααΐν ἴο Ῥδίδηΐβ ὑν1οἢ {δα βίβδία ἀΡ- 
ΠοΙα5 Ῥ᾿᾿; δχϑογίβ [26 δα ἴο ῥΥδὺ 
Τογρίνθηθο οἵ ξανθὴ ψΏοΥα. δα 
885 οἴἴδβηδεά δραϊηϑίὶ Ηἷ5 τηοίμοσ, 46. 

1ϊ, 1-14, ΡΡ. 49-53. 
“μά (λαργεογαίες (ογη ὁγοΐζεγίψ 

ἰουεὴ ; ἃ 2γοῤος οἵ ἀἰβογεησθς θείννεθῃ 
186 ὈΓοΐῆογα, Ὁ μαργεογαίθϑ δηά (δ6- 

ΤΟΡΏΟΙ, ῬοΐὮ ἢἰ5 ἰμ ἰτηδῖθϑ ; δα ἄγοϑθθς 

ἴὴῆ8 γοῦηρε δῃά Ὀυΐηρα Πίστη ὈΥ 
ΠΟΌΥΒΕ Οἱ δὐριπιθηΐὶ ἰο 8566 1Πδΐ ἃ 
ῬΘΙΓ οὗἨ Ῥγοίῃοιβ. δὲ ἰηἰθη θα ὉΥ 
Ὠθίαγε ἴο γος δαοῦ ἴου 1}6 οἴμοτ᾿ 5 



ΙΝΌΕΧ 403 

φοοά, δηᾶά σδϑῇ ΜῈ] ἄο 50 [ὨουΡὮ 
5685 αἰϊνίάθ ἴδηι, 26, ἢ, 1-19, ΡΡ. 

53:57. ᾿ 
ον, ἀϊδοουϊβεά οἵ γγηάδλε 

ἴῃ ἰδησαδρα οαἱουϊαίςα ἰο Π6]Ρ ομδ 
ἴο οὔοοβε δῃὰᾷ 56. οὔδ᾽ 5 ἔπθηαϑ 
δαὐρΐ, 16. ἷν. τ-7, ῬὈΡ. 58, 59; 
αρῃράΊάζ Αἀριἐεέζεογεε, ϑθοΐῃο δτρὰ- 
τηθπὶ οὐ [ῃ8. βϑϑίὴβ ἰορῖς ἰεπαϊηρ 
ἴο ῥτοτηοίε βε!-οχαιηϊηδίίοῃ : “Οἱ 
αὶ σου δὰ 1 ἰο τὴῦ τθπϑ ν᾿ 
ἐδ. ν. τ- Ὁ, ὈΡ. 59, 6ο; ακα ΟγΖέοὀιεζμς, 
ἐξ. νὶ. τ-39, ὈΡ. ὅο-7ο; οπἡ 168 ἰδϑί 
οἵ ἃ βοοά {πΠ|εη4, 26. ἐδ. τ-7, ΡΡ. 6ο, 
62; ΠΟΜΨ ἴο ΜΙ 8 ἔτ αμᾶ᾽ 5 ον, 26. 26. 

8, 9, Ρ. 2; ὈΥ͂ Βαϊ ᾿ποδῃΐδι 5 
δια ΡΒΠΐτες ; [δε βοῃρ οὗ [Π6 5ΙΓθῃ5 ; 
[δὯ6 Ἰονθ -- δῖα οἵ Ῥουίοϊθϑ ; (δ 

αὐηαϊεὶ οὗ Τομηϊδίοοίθϑ, 6, ἐό. το- 
15, Ρ. 653; ἴδε οἰβοῖίνε θῖν οὗ 
1ῃὴ6 ρβοοά, 26. 16. τ6-27, Ῥρ. 64-67 
[ο΄ ΕἸοδΒίο, 7116 Ἰοεαΐζογ οὗ αι, 

Ῥ. 140 [0]1., Ἐπρ. ἴγϑη5.}1; “᾿δῇ 
ΘΠ ΠΟΓΙΥ͂ ἴῃ πηαίίεγβ οἵ ἰονα,᾽᾿ 26. 2. 
28, Ὁ. 67 [οἵ δ'γηι. νἱ]. 2, Ὁ. 337]; 
αυοίες Αβϑραβία 726. “"βροοά τηβίοῃ- 
Τλδςούϑ, ἡ 26. ἐδ. 458, Ὁ. 67; ἰῃξ ομξ 
{γπ6 σα!α!ηρ ὈΥΙΠΟΙΡΙΘ : “1 ψγ»δΐῖβο- 
Θνεῦ γοῦ ἀθϑίγα ἴο Ὀ6 βϑίβεηθα βοοά, 
δηάδεανουσ ἴο ὈῈ φοοᾶ;," 16. 2. 30, 
ῬὈ. 70 [οἷ ἀῇρονβ, 1. νἱϊ. σ, Ὀ᾿. 28]; 

8, γῖ5εὲ ρῃηγϑίοίβδῃ, [5 ἵνγο ψαυ5. οὗ 
ἰγϑαϊίηρ ἔθ μα5 ἴῃ αἰ βϑίγαϑθ : ὈΥ ἃ ἄοβα 
ΟΥ σοπη πο 56 056, δηα ὈΥ εϑοῃηρ 
[Ώθπὶ ἰο ΠεΙ͂Ρ οὔς δῃοίῃεσ, καδδύ- 
ναμιν; αγά ΑΙ γέδέαγολμς (α οογυόγοα- 
Ζ105); (115 [π|δηά, ονίηρ ἴο [868 
ραν σἰγία, μά Ὠϊτηβα! οδἹθά 
ὌρΟη ἴο ϑρρογί [15 ϑἰβίεγβ, ἈΪ5 
οΟυβίηβ, 8ῃ4α 5 δυῃΐίβ, [ουγίθθῃ 

οο-θοσῃ 8015, δηα ἰ5 δἱ 15 15 
δηα ον [ΠΟΥ͂ 816 ἴο 11ν6), 26, νἱΐ. υ, 
2, Ὁ. 70; Ρήονεϑ ἴο Ατιϑίδγομιϑ 

“Ἰηποίίνεϊν ᾿᾿ (μα 1 1815, (δῖ, δηά 

1τὴ6. οἴδι βταρίουεσ οὗ βίαν δ ΌΟΌΓ 
ο8ἢ, 85 τιϑηιίβοίυγουβθ, ΒΌΡΡΟΥΙ 
τῃοῖν Βουβεβο]ᾶς ἀηα τλδκα ἃ ῥγοῆΐ, 

α 7υγίογέ ΑΥἰδίαγομτιβ δηα 815 ἴγτεε- 
Ῥοίῃ ὨοΟυΞΕ ΠΟΙ οδῃ ἄο ἰῆ8 βϑῖὴ8 ; 
[6 ανε [δε ἐπιστήμη τεααϊ5ϊίς, 
ἐμαὶ ἰ5 δαἀταιἰςα, τὰ6 ψουῖς 15 ϑαϊθα 

ἰο ψομῆθῃ, Βοηοῦσαθῖθ δηᾶ δηΐου- 

ΔΌΪΘ ; ΨΥ αἄοο5 πο αὐ ϑδίδγομαβ 
1η1Π14ἰ6 Ὠ15 ἰγιθμαᾶβ ᾿πΐο ψδὶ ψν1}]} 
ῬτοΡ θῖν τὰτ οὐΐ 8 Ὀγοἢίαθ!θ Ῥτι51- 
ῃδοοὺ 26. 26. 3-ἸΤτο, ῬΌΡ. 7σι- 73. Τἢδ 
δας (6115 ἢονν (ῃ6 ρΙδῃ βασορεαςᾷ, 
δΔηα ον δ {6 1 ποχί [ἰπίογνίοῦν, 

δδά ἴο του Ὧϊ5 {θα οἵ 188 ζαδέε 
ΟΥ ἐδα ἄορ απκαὶ ἐβε σἀδοῤ, ὦ. ἐὖ. ττ- 
14, Ῥ. 74; απᾶά αιῤλδγος (α 6071- 
ψεγραϊοη ΜΙ δὴ οἷά {ἔπεπα ἴῃ 
τοαποθα οἰγοιηηβίϑης 65), ἔογοβα ἴο 
ἰαἶκα ἴο τϑητι41 ἸΔΡΟΌΣ ; Γοοοιτηθηςϑ 
8.5 ΤΏΟΓΘ 501] 8}016 ἰο ἃ τηϑῃ ρει ηρ' 
ΟἿ ἴῶ γξαῦδ [88 νου οὗ 8. ΤΏ ΠΑΡῸΓ 
ΟὨ 80 δϑίαίε [οἵ 2 οι. Χὶϊ. 3, χχὶ. 9]; 
ἩΠΊΟΓΟΙΙΒΙΥ 5εῖβ δϑιᾶθ τὯ6 οὈ]θοϊοῇ 
[δε ϑιιοῇ ὑγοῦϊς τ ρΡ|165 ϑδνεῦν δηᾷ 
18 ΌΠ|Υ ἰο 6 οδ]] δα ἰο ϑδοοοπῃΐ, 
Θῃα εη5. ΕΥ̓͂ ροϊητηρ ουΐ [ῃ6 βεογεί 
οὗ βιοοσθϑϑ ἢ νους, ἐφ. νὩ1. τ-ό, ὈΡ. 
γ)γ4-75. Αραϑίΐῃη, δᾶ Ὠφαγά Οτῇῆο 
σομαρίβιῃ (πὶ “11 αἱ Αἰ μθη5 ψνὰ5 
ὯΟ ΘΑΘΥ τηϑίζε [ΟΓ ἃ τῇδ ΨΜΏΟ 
ὙΥΒ 64 ἴο τιϊηα ὨΪ5 οὐ δἴδιγο ᾿᾿ (οἢ 
ϑοσομπηΐ οἱ βυοορῃϑῃϊβ), ὦ εοροε)ϑα- 
Ζζορ Ὀδίνεθῃ, αμαὰ Ογχέο βδῃϑιθᾷ ; 

ΟἹ ἴῃς δῃϑίορυ οἵ δ βῃεερ- ἀορ᾽ ἰο 
Κεερ οἵ νοῖίνθϑο, βϑυρρεϑίθ ἰο 15 

{τομαὶ ἰο Ῥύόοσοισαε (6 δϑύνιοσεβ οἵ 
Ατοβεάθηγαϑ (0 νΕΓΥ θοο ῥγονθά 
ΟὯΘ ἴοο ΤΊΒΗΥ͂ [ΟΥ̓ [86 ΨΏΟΪΘ ῥβοῖς οἵ 
γγΟ]ν 65), 26. ἰἴχ. τ- 8, ρΡρ. γό-78 ; αγαᾶ 
Τοεοαόδγις (α αἐδολέ552022), ἴῃ οουτ56 οὗ 

ὙΏΙΟΒ, Ὀσηρϑ οάόχαβ (ΌΥ̓͂ ἃ Ῥγόοσαββ 
οἵ ““1ηαἀποίίοῃ ᾿᾽) ἰο 5ε6 (αι Ἡδύτηο- 
ΘΘΏ65. 5. νγογίῃ βεου τ ηρ' δι5. 8. {τ]6η6, 
2. χ. τ-ό, ῬὈΡρ. 7ζ8, 7σς. Τα δυίμου 
βϑίβ [οσἢ ἤονν, μεΙρϑα αϑρίγαηΐβ ἰο 
οἴἥοθς οἵ Ὠοηοῖ ἴῃ [ῃ6 5ίαίΐθ, ἐσι- 

μελεῖς ὧν ὀρέγοιντο ποιῶν, ὈΥ͂ ταακὶηρ 
1Ώθῖὰ ρῥϑιηβίακίηρ 1 ταίθγθηοε. ἴο 
{Π6ῚΓ βένεσὶ οὨ]θοῖθ οἵ δι! 10, 
111. 1. 1, Ρ. 8ο; 4.5., ἃ 27οος οἵ 
{6 αὐῦῖναὶ οἵ ἃ ὑσοίδθϑβου οἱ ϑδἰγαϊερια 
(ιοηγβοάότα8) ἴθ Αἰἴμθηθ, ροτ- 
ΒΔ αΘα 8. γοΟῦΏρ᾽ τ ννῆοΟ νυν ]ϑηθα ἴο 
οὈίϑίῃ [Π6 οἰῆοε οὗ ϑἰγαϊδροβς ἰοὸ ρῸ 
δα ἰαῖζο Ἰοόθοῆβθ, δῃᾶ δῆ {δ 

οΟΌ56. νγὰ85 οομοϊπαθα, ρῥαΐϊ5 ὮΪΠῚ 
ΤὨΤΟΌΡὮ 15 σα θο θη, “ΤΟΙ ΟΔ] γ᾽ ; 

αραΐ ἐλε γοτεέλ (8. σογιυθγ ρα 1072 ΟὨ ἰὯΘ 
αἀαίῖε5 οἵ ἃ βίγαϊδροβ) βϑβονίηρ Πα] 
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“ἐφ οίοβ,᾿ἡ (ΠΟΌΡὮ οϑβϑθηῖαὶ, ἀγα μοί 
186 συγ ἰοίαϊὶ οἵ βίγταίϊερία, 2. 20. ὡ- 
ΤΙ, ῬΌ. 8ο-83; απα ἃ πειυξγ-εἰεφεζεα 
σΖζαξβρος (8, ἀἰδουιιβϑδίοῃ οὐ Ζζε υὲγέμε 
ΟΥ̓ ἐΐς ροοά ἐεα(ε7) ; δι51κ5 ΨῺΥ ἘΠΟΤΊΘΓ 
08.115 Αρδιηθηηοη ““1η6 ῬεορΙθ᾽ 5 
Ῥαβίου ̓  δῃᾷ “"α φροοῦ [κερὶ δῃὰ 
Ἰαγϑ Ὀ816 85 [86 Κογηεὶ οὗ [ῃ6 πλαίτοῦ 
ἰῃαΐ ἴἰ 15 [86 ““αποίίοῃ οὗ ἃ Ἰδββάδγ 
ἴο ΤΟηαΘ ὨΔΡΡΥ ἴμοβα ψῇοη [8 
μα ογίαιζος ἰοὸ Ἰϑδά,᾽ 20. 11. 1-4, 

ὮΡ. 83, 84; αμκά ἃ γομέζ ἀαῤῥοξρέεα 
“ ζζῤῥαγεξ" (α ἀϊδοιβϑίοῃ οοῃ- 
σοΟΡηΐηρ “16 ἀπίϊι65. οὗ ἃ οανϑῖγν 
Βϑηογαὶ ποναᾶανυβ αἵ Αἰμθῃϑ "᾽), βίβῃ 
ὈΥ͂ δίβρ δ]1οῖῖβ {π6 βϑνεῦϑὶ ἀαίθς [ἢ 
ταίδσθησθ ἴο (ἢὯ6 δίαίβ, {ῃ6 Ὠουβ65, 
106 ἰτοορθῦβῃ 108 σϑῆθυδιὶ Ὠἰταβοιῦ, 
ΨΏΟ τημδί, Ῥεγοηα ἢἷ5 οἴμοσ φβίδ, 
Ὦδνθ οοτῃηλθηα οἵ ΞρΡΕΘοἢ δηᾷ δρὶ- 
τηθηΐ ; [086 ὨΘΡΡΥ͂ ῥτοβρεοίβ οἱ 188 
βδίαϊθ. οαναῖῖν ὑη6ρΓ ““ 5ΒΌοἢ τ 8 
Ιδαάθσγ, 26. 11, τ-τ4, Ῥρ. 84-88 ; 
αμα ΔΛΙΙοογμασλῖαες (ει ἀἰδαρροϊηϊθα 
οαηάϊάεϊα ἔοσ [ἢ6 οἴῆςε οὗ ΒβΒίγαϊδ φρο 5), 
Ω εἴλδελ δ 2022 ΟἿΧ “16 ὨδΘΩ οἵ εδοο- 
Ἀογηΐο ΘΌΙΠΥ ἴῃ 8. οοτητηϑηᾶου-ἴη- 
ΟΠ Θ᾽ (γΏο 15 8150 δἱ ῃῆε Βεβᾶ οὗ [8 
ὙγῸ ΟἰΠΟ6) ; ̓γοηΙο αν ἀηα Ὠυτηου- 
ΟἸΒΙγ, Ῥὰσΐ αἷϑο δουϊουβιν, ἱπαυΐγεβ 
ἴηΐο 1ῃ6 αιϑἢβοδι]οο5 οἵ (86 5πο- 
ΟΘσϑα] οδηαϊάδία ΑπΕϑμθηθθ, ψ8Ο 
ῖ5ς, ἴ βϑθϑῆϊβ, ἃ βιαοοοβδϑἕα Ὀαϑί 655 
ΙΔ ; ἰῃ6 οοποϊυβίοη Ὀεΐῃρ ἰμδί 
ἀδβνοίίζίοῃ ἴο ῬΈ]1ς δαί δηᾶ τῃ6 
ϑαταϊηϊδίγαϊϊοη οἵ ρῥεῖναϊθ Ῥτόορεσίν 
Ἰαρὶν φιωαζίέαξἑυείν τῃ6 βϑῆὶα οδ- 
Ῥϑοϊΐγ, 2ὅ. ἵν. τ-ῖῶ, Ὀρ. 88-οο ; 
αηα Ζεγέεζες, [8 βοὴ οὗ [86 στεαὶ 
βίδιθεσηδῃ, ῆο ΜΠ] ομα ἄδν Ὀ6 ἃ 
βίγοϊδροβς. (α φογιυογραΐέοζε οὐνὐ “" τς 
ὈΓδθθηΐ ἴον σομαϊτοη δηᾷ {6 
ὨΔΡΡΥ͂ αΐϊατα Ὀγοβρθοῖβ οὔ ΑἰῃΘΏ5, 
Δ5 ΤΟρΡαΓαβ. ΤῊΪΠΙΠΑΡΥ δῇαιτβ, πηάθυ 

8 8016 βίγαϊροβ ); ““ἸΓΟΒΙΟΔΠγ 

δὨζοἰραίθβ τῃὴ6 ροοά (τὸ οομπιϊῃρ 
θη ῬΘΥΪΟ]65 Ψ}}1 ΡῈ βἰγαίδροβ [οἵ 
ΔΌοΟγο, 11. νὶ. 11, 12, ἴθ ϑίσθηϑ᾽ 
Ἰηοδῃΐαίίου. βοηρ᾽, Τοϑευνθα ἴοσ βοῦς 

Αἰ Ϊγϑέ ΤΟΥ ἴΆταδ, οὗ νἱγίπθ δπλα]οσθ], 
84 ῥγοοθβάβ ἰο Ῥαΐίδησοα [ῃ6 δτρὰ- 
Ταθηΐ5 [Ὁ δὴ δρϑϊῃϑί [015 ορίϊ - 

ΙΝΌΕΧ 

ΤΆΞΕΙ νίονν, ἰηϑ αἰ ρ' αι ΘΟ ρα Γίσοη 
Ῥθίνγεθῃ Αἴμθηβ δῃηᾶ Βοθοῖία ῃοΐ πἢ- 
Τδνούταθ!θ ἰο Αἴμθηβ, ἐδ. 111. ν. 1-4, 

ῬΡ. ΟἹ, 92; ϑυρρεβίβ ἰδὲ (86 βίδαίξ 
ΜᾺ ΠΟΘΙ ΤΟΤῈ {ΥΓδοῖθ οἷν ἀϊπροβθᾷ ; 
“Γ ΠΟΡΙΘ6556 ΟὈ]Πρ ̓̓  ; μεδάβῃϊρ ἰ5 τε 
ἸΘΡΘΟΥ οὗ ΟὟ Πεοζοῖς δηοδβδίουβ (( ε- 
ΟΙΌΡ5, Βιιθοΐμοαβ, Τ θβειβ, αδηαᾶ τὰς 
ΙΏθὴ οὗ Μαίδίδοῃ πᾶ 8] 4115) ; 
Δίμθηβ. “τὴς. πητηονοϑά,᾽ 26, ἐὖ. 5- 
12, ὍΡ. 092-04; ΜΘ 8ΓΘ 5ΙΠΏΡΙΥ νἱο- ἡ 
[ἰπλ5 οἵ ΟὟΓ οὐ ϑοοθθϑ; ΨὙὈδ- οδῃ 
Τραϊβοονοσ ἴῃ6 ἰῃϑε τα! 5 οὗ “ΟὟΓ 
[ογϑ δ μουβ, ΟΥΓἿ Ὲ ΤΥ ἰτηϊαίβ ἃ 
ΘσοΘσϑία ἰοτοὶρῃ τὰ] οὗ Πα ; ψε 
ΔΘ ποῖ ϑιηϊτίθη Ὑν1ἢ ἸΠΟΌΓΘΌΪΘ ἀ46- 
ΓΑΙ ; [88 σουπο}} οἵ ΑΥ̓ΘΟΡΑΡΊΙ5 
δι Ὁτοοῦ ἴο 186 οοῃίταιν, ἐό. ἐδ. τὰἢ- 
20, ΡΡ. 94-96 ; ἴδοῖ οἱ ἐπιστήμη ἴῃ 
ΤΑΙ] ΤΑΙΎ ΟΥ̓ΠΟΘΥ5 ῬΓΟΌΔΟΪΥ (ἢ ΘοῦΓοα 
οὗ ἰῃἀἰβοῖρηηθ; ΙΔ ΠΟΥ [86 Ἰεδᾶδγ οὗ 
Δ. ΟΥο οβίσα Ἰρηοσθηίΐ οὗ τηιι5]ο, δηά 
50 οὗ οἴδεῦ αζίβ, ὑπί “" ποϑὲ βΘΠΘΓα 5 
ΔΙ͂Θ ΔυγδίθυγΒ ἡ; 80 σ’ρΡΊ 7967, 1147,2. αὐ 
δ ο» Δ :7,67,2.,, ΤΑῚ ΠΥ ΤΟΙΟΥΤ5 ; ἃ ἤπ8] 

ΔΡΡΘΔ] ἴο ῬΘΥΙΟΪΘ65 ἴο τα ]δα ἴῃ ΘΟ Οη 
ὙΏδὶ 6 ταθτ! ν δϑϑεηΐβ ἴο ἃ5 ΠΠΙΚΕΙ͂Κ 
ἴἰο Ὀ6 156 [ὰ] ἴο {δ βίδίβ, ἴογ ποηουῦτ᾽ 5 
βαΐζβ, 26. 6. 2τ- 8, Ῥρ. οὔ-ο8 ; απά 
ΟἸακίεογε (ῬΊαῖο᾽ 5 Ὁγοΐδεσ, ἃ ργξοο- 
οἷοι5. ΒΡ Ισ, νοῦ α- 6 ΡΟ] οί 

06 ὈΥΪ6 τα] ἰδίοσ, ψῆο νηΐ ἰὸ 

ἀεῖῖνο ἃ οοῦγβα οὗ βρεϑοῆθβ ἰο [δ6 
Ῥβορὶβ δἱ [ῆ8. ἂρ οὗ πἰπείθθη), (Ὁ 
εογεσεγδαΐζίον ον ““1ὴ6 περᾶ οὗ ἐπι- 
στήμη ἴῃ ἴῃμ6 5ἰαίθδυηδῃ "᾽); ἴογ [88 
58Κ86 οἵ Οβδαγηῖᾶθθ δηα Ῥαίο ννᾶγ- 
Ιὰγβ [86 γουηρ ξε]ονν, δηᾶ ψ ἢ 
οηΐθα Ὑ“ ἸΤΟΗΥ  ΘΩΡΑΡΟ5. Ὠἰτὴ ἴῃ 
18} δἃ5 αἰγεδαν 8)ὴ δυίμουίν ἴῃ ρο]]- 
1165, 2. νὶ, 1, 2, Ρ. 98; 5δΐἴθρ ᾿Υ͂ 

βίεβρ οοηνίποοβ Ὠἰτπη οἵ Ἰρῃοσδαποα 
ΟΟΠΟΘΓΏΙΩΡ ΘΘῸ0 ἢ δηᾷά 41] οἵ (86 
τηδίίουθ ΙΩΒ 86 δάπη]5 (δαὶ ἃ 
ῬοΙΠΙοΐδῃ ϑῃουϊᾷ 6 γεοιϑϑα ἴῃ, Ζὅ. 

ἐδ. 2-τ2, ῬΡ. 99-1οῖ ; 76 ““ΞΌΡΡΙΥ, 
ὮΘ τ]ρῆΐ ϑίσαν ἐμ6 φαδϑίίοη ἴῃ [Π 6 
ἢγδίὲ Ἰηβίδῃοθ ΟἹ 8 5118] 5088, ὈῪ 

ἱταργονίηρ [86 ταϑοῦτοοϑ οὗ 8. βἰῃρθ 
Θϑίαίθ (ἢ15 πΠο]6᾽ 5), πᾶ 1. Βα οδῃ 
Ῥοιβαδαβ 15. ἀΠ0]6 ἴο ᾿ἰβδίθῃ ἴο ἢΐ5 
διάνιοθ, ΒΟ δ ὯΘ ΟΡ ἴἰο ρεύβυϑδαᾶβ 
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1Π6 ψῃοΐο Αἰμοθηΐδῃ Ῥεορίθὺ 26, 72ὖ, 
13-15, Ῥ. ΤΟΖ; ΘηΪΟΓΟΘ5. [26 ΤΟΥΔΙ, 

ἐε{γν 0 ΤΊΔΙςΘ. ΘΌΓΕ οἵ οἣβ ϑοοοιῃ- 
ῬΙΙΒησηθηΐῖ: (ῃΏ6 Κπον]εᾶρα, 85 [81 85 
ἴῃ γοὰ 1165, Οὗ [Π8ῖ ψΏΪΟΏ γοῦ Ψ]5ἢ 
ἰο ἄο,᾽ 26. 26, τ6-τϑ, Ρ. τοῦ ; αηά 

Ολαγηαῖάες (νΏο, ἢ ρυεαῖ παΐαγαὶ 
σιϑ, 15 απ ᾶθηϊ αροιΐὶ δηϊθυηρ ἡ 

ΡΟ] ]05)᾽ (4 φογευδγ  α 2022 ΟἿΝ ““ 5611- 
ἀεορσθοϊδίοῃ ᾽), 1 Ῥείηρ ἀρτεβά [δὶ 
1 15 {86 ἀπίγ οὗ ἐη6 οσοτηροίθηϊ πηθῃ 
ἴο δηΐου ἰπίο [6 δὔϑῆβ οἵ ρο]ϊοβ 
ὯΟ 655 ἤδη ἰμαΐ οἱ [ῃ6 πϑίϊοηδὶ 
Ῥάτασθ, ἰο ψὶ ΠΟΠΟΌΣ [ῸΥ Ὠἰπη561 
δηα Ὧϊ5 σου ίγν ; Ὀγοσεθαᾶβ ἴο ὈΓΌΥΕ 

» ἴο ΟΠ δυτηϊ65.--- 0 15 8. τηϑϑίευ οἵ ἅ6- 
Ῥαίθ τοϑρθοίθα ἴῃ [ῆ6 σοηνθυβα Ζί ἢ 
οὗ [{Π8 ““ οἴ 5 ̓᾿---ἰμαΐῖ 6 15 {πΠ6 οοϊη- 
Ῥοίβῃηξ τῆϑῃ δηάᾶ ἰῃογείοτο βῃἰσγκίηρ᾽ 
δἰβ ἀαΐν, 46. νἱ]. τ, 2, Ρ. 1οῦ ; δῃὰ 

5 ἴο Ομδυτηϊθθ᾽ μϑϑιιϑίίοη ἴο ἴϑοβ 
τὴ6 ραθ]ῖο, ροϊῃίβ ουοὐδ τὶ (με 
αὐἸ ποι οαῃ οοπῃΐθ, [06 πλαϑιοῖθ 

ΡὈΐαγϑ, δἴο,, δὐεῦν ὈΪζ 85 ΨῈ6}} ἴῃ ἃ 
γον ἃ5 1 15 ρσίνϑου, 26. ἐδ. 5, 4, 

Ῥ. 1τοφ; ου [6 οοτῃμροβιίοῃ οὗ 1ῃ8 
ῬΌΡΙΙο Αββϑθυαθῖν, :ό, 26. 5-, Ὁ. τοδὶ; 
1ὴ6 τηοταὶ Ῥεΐϊηρ ἰδ ἃ ϑῃ Θῃου]α 
ποί 6 ἰρῃοσαὴΐ οἵ Ὠϊτηβοῖέ, Ῥαΐ 
οἰγίνθ ἴο ουἸζἰναῖθ, ἔοσ ἢἷθ5 οὐ 8 κα 
Δηα ἰμαΐῖ οὐ οἴβεγθ, 815 "ϑϑὶ ρἹῇῆϑ, 
26. ἐδ. 8, ο, Ῥ. τοῦ. 
“πώ ΑἸ γ:εζίῤῥις [ν0 5615 ΒΙΤΏ561 

ἰο οἵοβδτ-θχαιίηθ, δ5 8 δα Ὠϊσλβ61 
ῬΘΘῺ οΥΟβϑ- ΟΧΔΙΔΙΠΘΩ ὈΥ͂, ΟἹ ἃ [ΟΥ̓ΓΊΘΓ 

ΟΟΟΔΒΙΟἢ), ὦ οἴξδοιι5571022 ΟΟΠΟΘΓΒΙΏΡ᾽ 
τὸ ἀγαθόν, τὸ καλόν (““ἴῃ6 ροοά,᾽ 
“1ὴ6. Ὀδδατ 1] ̓᾽), Ὀεΐηρ ταϊη δά ἰο 
Ῥεϑηβῆϊΐ ἰοβα ψὶ ἢ Ὠΐϊτη ΘΉΒΥΕΓΒ. 1655 
ἴῃ 186 βῖυ]6 οἵ ὁ ἀθθαίεγ ἴδῃ οἵ (8 
ἀξοηῃίοϊορ!βι), ἃ τηϑη ρειβϑυδαβα οὗ 
{π6 σαρτγοηια ἱπηρογίαηοα οἱ τὶρῃί 
οοπάᾳοῖΐ, 26. νἹῖϊϊ. τ, Ῥ. τοῦ ; τλδΐῃ- 
ἰαἴῃβ {μαι ἐΐε σοοα ἰ5 ροοά 707 50716- 
ἠλήηρ (1.4. ταϊαῖῖνθ); ἰμαΐ δεατεέγν 
Ϊ5 γοίαξΐνε, τῃμαῖ ἰδς οἰδαπάδσζα Ὅν 

ὙΏΙΟΙ ἴο ἰδδῖ ἐλε σοοά διιὰ 216 δεατέ- 
ἐϊζμά 1ιθ. “"ψθδὶ [86 τη ὨΔΡΡΘἢΒ 
ἴο 6 φιϑεγεζ ἴογ,᾿᾿ ἐΦ. ἐδ. 4-8, ῬΡ. 
ΤΟΒ-ἸΟ7 ; βῖνεϑ (ΌΥ [86 ψν8) ἃ βοοά 
ἰδϑϑοῦ οἱ δι] Θοῖγ8] ΤΙ ΠΟΙ 165. [ἢ 
ΔΥσαϊηρ, σίαρ Υ͂ βίβρ, ἴῃ 6 Ῥγόροϑι- 

᾿ 

το [Π8ὲ “8 ου56 τησϑὲ Ὀ6 οἱ οὔσα 
Ὀθδδ 1] δηα 156 Π1],᾿ 26. 26. 8, ο, 
ῬΡ. 1ογ, τοϑ ; οἡ ἤεθβθοο δηα ἤοῦβθ 
αἀδοογαίίοη, (86 βίιοϑὶ δῖα ἴῸΓ ἃ 

ἰθηλθ]θ ΟΥ δἰίβυ, 26. 26. το, Ὁ. τοϑ, 

46 [86 αρβίοῃ, ““ δῃ σουχασα 6 
ἰδαρι ν᾽ 26. Ἰχ. τ-3, ῬΡ. το, τος; 
αΙὰ ποὶ ἀἰϊδιϊαρυϊβῃ Ῥείη σοφία 
δια σωφροσύνη, 76. 16. 4, Ὁ. τορ; 
5816 1Πδἰ ἡπεδξίος απα αἰ οὐδθ 7, Ψ17έ26 
ἧς τουϊτον (ἀρετὴ σοφία), ἐζ. 1ὖ. ς, 
Ῥ. ττο; οὐ »ιαζρεςς, δηωγ, ζ6151476, 

26. ἐδ. 6-9, ὈΡ. ττο, τα; ἀβῆηοϑ ζέγιος 
δ. γρζ675 8.5. “"“1ἴῇοβα ψῆο Βᾶγνα [8 
5ΡΘοΙδὶ ζρμοτοϊεάρο (ἐπιστήμη) (ἴμπ5 
“εἴη {Π6 δ΄ῖΐ οὗ βρπηΐϊηρ ἡγοοἹ ΜΟΙΏΘἢ 
δαῖ6 (886 τυΐθῖς οὔ θη, Ὀδθοδῦβα 

{πο αν ἴῃ6 Κηονίθαρσα οὗ {ΠῈ 
αὐ δηα τηθὴ ἤᾶνα ποῖ); ΔΙρτια5 
{[Παὶ “1ῃς νχακζ᾽ ἰδ. ὯῸ δχοδρίοῃ 
ἴο {ῃ6 τὰ]θ : 6 τατιϑί ὄχόύοῖθθ Ὠϊ5 
ΥΓΔΏΏΥ ὙΥΙΒΕΙ͂Υ ΟΥ ΡΔῪ {π6 Ρεηδίίυ, 
26, 26. το-τ3, ῬΡ. 111, τῶ; ΟἹ 

Φοοα φογατοΐ (εὐπραξία) 85 ἴῃ6 Ὀαδί 
αἰτὰ δηᾶ Ῥαγβαϊ ἴῃ [ἰ6, 26, 20. 14, 
τ , ῬΡ. 112, 113. 
1 οἤἴδηοα Ὀσουρθέ, ἰηΐο σοηνοῦβα- 

το ] ἢ Δην ΟἿ Ῥοβϑθβεϑά οὗ δὴ τί 
ΟΥ γιμέζΖε7,, ΔΘ Ἡδνοῦ ἔα θα το ΒΘ 1561] 

ἴο ἰδ ᾿παϊνιάπα], 26. Χ. τ, Ὁ. τ; 
αμα}αγ)ζλακης(α ξορϑ 7, 5 α 1021 ἴῃ [Ὴ 6 
Αγ σι 5 διααϊο οὐ [86 3γε2 272», ίες 
ΟΥ̓ ῥαϊγ 2479); 8. ἀββῃϊ]οη δἰδτγίεα, 
δὶ ἤονε ἴτοηὶ ἴ ; δὐρᾷθβ (δῖ 
γλοοῦβ οἵ 1ῃ6 850] τῇδ Ὀ8 τερτε- 
Βϑηϊθβα, Ζ26, 26. τ-σ, ὍΡ. 113, 114; 
βυσρεϑίβ ἃ ἸΠΈΟΥΥ 85 ἴὸ 186 Ὠϊρμεϑί 
Γαποίίοῃ οὗ [86 τί, 26. 2ὖ. π, Ὁ. ττρ; 
ρα Οἰρέξορ (α σομυεγεαΐολ ἸῺ [Π6 
αἰἰθιϊοσ οἵ [η6 βεπ]ρίου, οἡ “"ρυϊάϊηρ 
ῬΥΪΏΟΙΡΙ 65 ̓᾽), ἃ βτϑὶ ῥυποῖρ]α Ῥεϊηρ 
αὐτινοα αἵ, ἀδθάμποος {παῖ “{86 

ΒΟΌΪΡΙΟΙ 15 οδἹ] δα ἀροὴ ἴο δι ροῦν 
ἴῃ δῇ [64] ἔοστηα {πῸ δμ ΓρΊ65 οἵ (88 
50.],᾽ 26. 16. 6-8, ΡΡ. τι, τι; 

αριαῖ ίφέΐας, ἴῃ 6 οογβοῖθί τη κθυ (α 
εογρϑεγεαΐζζο ἴῃ ἴΏ6 580} οὗ [16 Ἰφίτου 
“ΓΟῺ {πε δϑθηίία θ᾽), ἄγαννϑ οαὐϊ 186 
ΒΞ -ΟΟΏΒΟΙΟΙ5 πον] αρῈ οἵ [ἢ γι δὶ 
([Ὡ8 ρυϊμοῖρίθβ ὉΥ ψΏΪοῆ 6 Β85 
Ῥδθῃ ρυἱαδα ἴπ ἐἀτηϊηρ οαΐ 8, ψγ}611- 
Βιηρ αὐίϊοῖθ, δῃηᾶὰ ψῆδί 15 τηθϑῃΐ 
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ὈΚΥ Ψ611- ΕΠ ΠΡῚὴ, ἐδ. ἐδ. ο-τ4, ῬΡ. 
1τό6, τι7; μπῶ Ζπλεοάοίέ (ὦ το:- 
φογεαξέογε “"ὧ6 αγέε αγραΐογξα ᾽)), ἐ6. 
ΧΙ]. 1 [0]1., Ὁ. ττ7 [0]]. ; οἷς, ῬΔῪ ἃ 
γἱϑιὶ ἰο 186 [αὶγ νοπλδῃ ἢ ὮΘΓ ὨΟσΞ6, 

ΏΘΙΘ 5ὴ8 15 ροϑίῃρ ἴο ἃ ραϊηΐϊθγ, 
26. 16. 2, Ὁ. ττ ; 5δίαγίβ 8 ὑγοΌ Θὰ ; 

ογοβϑ- σθϑίίοησ Ὑμθοάοίέ (ἴῃ ΠΪ5 
“ΟΠ ἼγΟΏϊο ̓̓  ΤΠΔΠΠΘΥ: ΟἹ [8 5016. ; 
5Κ11 πϑεᾶβθα ἴῃ δαηίϊηρ ἤδγεβ (8ἢ 
““1ηδαοίνα  ἀριμθηῖ), 26. 26. 5- 
Τ4, ῬΡ. ττϑὅ-τϑι ; οὐ δῖ5 οὐ ἰδοϊς 
οἵ Ἰοίσασα ; οἱ 1ῃ6 ΡΒΠΠΓΘ5 δηά ἴονο- 
ΟἸΔΙΠ5Β δῃᾶ τηδρὶς ψνΏ 6615 ψ] 
ΏΪΟ Ὧ6 ἄγαν Πἰβ ἔπἰοπᾶς ; ΜΉΘ 
Τμρβοάοίό ν] 5115 Ὠϊτη ἢ6 ΤΠΔΥ ῬΕΥΘΡ5 
Ὀς ““ποΐί αἱ οπλθ᾽ ἴογ γτεδβοῇϑβ, Ζό. 

26. τοτ-τϑ, ὈΡ. τῶι, τῶ; μά 42:- 
φέηας (ει. βοσιθννῃδί 5: ΚΙῪ γουΐϊ), (α 
ςολϑθ7  αΐζοῦι ο72 ατεξν ἐο ἐζε δοανῚὴ, 16. 
ΧΙ, τ [0]1., Ρ. 122 [0]]. ; οὔ ἰῃε 
ἀϊσδδανδηίαρος αἰϊθηάδηΐ οἡ ἃ "δᾶ 
ῬοσΠν Βαϊ ἀπμα (6 δαἀναηίαρεα οἵ 
ει σοοά, 26, 16. 2-4, Ὁ. 123; Οἢ [86 

ὩΘΘΩ͂ οἵ ρῥγίναίϊθ τα τ ΥΥ τα] ηϊηρ᾽ δἱ 
Αἴμθῃβ, δηαᾶ (ες ΒΙΡῺ 164] οὗ Ῥοάπν 
Ῥεγθοιϊίση νοῦ βαοῦ μου αὶ 
Ῥαΐογα δἰτηβει, 26. ἐζ. 5-8, Ρ. 124. 

Απροάοίαδβ 1] πϑίγαίηρ (ἢ6 ὨΔΡΡΌΥ͂ 
ὨΌΠΊΟΙΙ οὗ, ΟἹ νϑ οι 5 ΟΟΟΘΒΙΟΏ5, Ζὖ. 
ΧΙ. τ-ό, ὈΡρ. 124-126; δῃᾷά Ὧϊ5 
1Δ.016-ἰ411 (ἃ 2γοῤος οἵ αοηέξίογις, 
εἴ), 26. χὶν. 1-ῦ, ὉΡ. 126-128 ; 
ΟἹ [6 τιθϑηϊηρ οὗ [ῃ6 Ατἰΐς εὐω- 
χεῖσθαι, 16. τὖ. 6, Ὁ. τ2ο. 

ἼΠ6 δυίῃου τιδίηΐδίηβ Οο6 ΤΟΥ͂Θ 
1μδΐ ἴο Ὀ6 ψ τ, νγ85 8 ᾿γῚ061655 βίῃ ; 
Ἔνθ {π6 τϑοο]]θοίίοη οὗ Ὠΐτη θη ἢς 
85 ΡΌΠΘ νγὰ5 6] δ5 ὯῸ 5018} Ὀθηθῆί 
ΟΥ ἴμοβαε ψῇο δϑδοοδρίθα Ὠίμα, Ζὖ. 
ΓΝ. 1 1, Ρ. 130; ὯΟΓ Ψἢὰ5 ἢδ 1655 
ὨΘΙ͂ΡΓαΙ ἴο Ὠϊ5 δοαυδϊηίδῃοα ἴῃ ὨΪ5 
Πρ ίθυ ἤδη ἴῃ ἢἷἰβθ. σάνε τηοοῦϑ, 
6.9. Ὧϊ5. ϑαγίηρ, “1 δῇχ ἴῃ ἴονε 
50 Δη6 50,᾿ Ἀπί Ὠϊ5 ἴον νγνγὰ5 οἵ [06 

5011]; ΌΥ ννδδί ἰοϊκθηβ, ἀοιθοίθα 8 

Ῥοοά πδίατα, 26. 26. τ, 2, ῬὈ. 

130; 5 αἰξογθηϊ νὰ οἱ ἀθβ!ηρ᾽ 
ἢ αἸβδγεηὶ Κιπάς οἵ Ῥθορία : (τ) 
ἰῆοβα ψῆο οί οἵ Ὀ6Π6Γ ἴῃ [ΠΤ ον 
ῃϑίϊνα ΘΌΪΗν ἄδθριβα Ἰθατηίηρ, 22. 
2. 3, 4, Ρ. 131; (2) ἴμοβε 80 

ΙΝΌΕΧ ΄ 

Θδϑίθῃ ἃ ἢ ρῥυθ οὗ το θ5. [πο Ὺ 
ΓΏΙΏΙ (ΠΕΥ οδῃ ἀϊβθρθηβ ψΊ ΒαΓΙ ΠΟΥ 
Θἀπορίίοη, ἐζ. ἐδ. 5, Ὁ. 1832; (3) 
ἴῇοβα Ψψῇο, οὐ {ῃ6 ργουῃηᾶ οἱ δανίηρ 
Βα τῆς Ῥεοϑδί βαἀποδίϊοῃ, αν, 85 

6 ἱτααρίηθ, δἰζαϊπθα ἰὸ νυ] 51, 

20, Ἰ, τ, ἢ. 132ώ. Τῇ δυίῃοσ 
ἀδϑοῦθθς ον, ἄδθαϊί [15 Ἰαϑί 

ἴγρα ἴῃ ()ὴ6 οαβδ6ὲ οἵ Ἐπίγάδηιβ 
“6. ὈΘδαςΠι]᾿ ; ον, ποίθα (86 

γΟΌΏΡ τηθ᾿ 5 ΕΘ ΚΏΘββαβ, Δα] ἰὴ ἃ 
σαγίδίη βϑαα]ογ᾽ 5 58ῸΡ τγαϊδεά ἃ 615- 
ουββθίοη σοποογηηρ ΤΒΘηλΙβίοο]θς 
ἴου [15 Ῥθηθῆΐ, ἀπ οἡ ἃ 50 56- 
ααρηΐ οσοβϑίοη τηβάθ ἕπῃ οὐ ἰδ6 
Εχούάϊπη ὦ ἃ τηϑί θῇ - ΞΒΡΕΘοἢ 
ἴῃ ρῥϑυπδταθηΐ Ὑγ]0 ἢ} ἰῇ γοῦῃρ 
ΤΏΔη τηϊρῃί θὲ βϑῃρροβεβά ἰο δ ρτϑ- 
Ῥατίηρ; δῃηᾶ ον, θη δἱ Ἰθεηρτῃ 
1286 γοιίῃ νὰ αϊβροθεᾶ ἴἰο ῬδὺῪ 
οἰϊοηοη ἴο δὲ νγὰβ βαιά Ῥαΐ ῥτε- 
Βεινεα 4 αϊβογθοῖ 5|ΊΘησθ, ἴου ᾿Ϊ5 
Ῥεηθῆὶ ταϊβδοαά [τὴἢ6 σααρϑίίϊοῃ ΨΜὮΥ 
ῬΟΙΙ 105 οὗ 411] ατίϑ βΒῃουα Ὀ6 Ἔβχεηρί 
ἔτόοτῃ 5ρξοῖαὶ ἰγϑιηηρ 26. 16. τ-7, 

ῬΡ. 132-135. 
(ΤῊ 222ε-ἀ- 6 αἀἦδολέ55 207 ἈΠΕ] Ῥ6- 

ἔψεθη, αημα Ἐτἐλγαξφηες τὰ [86 586- 

αἸΘγ᾽ 5 5880ΡὈ, 26. 26. ὃ [0]]., 0.135 [01].}; 
σοΠρΡΗτηθηΐβ ΕΙ γάθηλα5 ΟἹ ἨΪδ5 οοΪ- 
Ἰδεοιϊίοη οὗ Ῥοοΐζα δῃηᾷ ἷἰβ ἄθϑῖσα τὸ 

ΘΧΟΒῚ 1 {86 “τί τογαῖ,᾽ 2ὖ. ἐδ. 8-ττ, 
ὌΡ. 135, 126; ϑυρρεοοίς (η΄ ψ]}- 
οαἱϊ Ππ5τ|ο6 Δηα Ὁρτρθίμοϑϑ (δικαιο- 
σύνη) 1815 Ἔχ θθηοα 15 αηδίζαϊπ- 
ΔΌΪΘ ; ΔΡΡΙΘ5 ἢ “ οἰθηοδαβ ᾿᾿ : 
ΕὙΏας ἀτα τῇ6 “Μογκθ᾽᾿ οἵ 1ῃ6 
“751 τηϑη ἦδ᾿᾿ ; “ΜδΥ ποί ψῇαϊΐ ἰ5 
“ΤΟΏΡ ̓  ἰονναῖᾶβ ΠΟ ημας Ὀ6 “τ]ρῆτ᾿ 
ἰονναγάβ ἴοεϑ ἢ οὔὐἠἡ δνεῇ ἰοναγαᾶβ 
[ΠΟ μα παρ οογίαϊῃ οἰγοῦτχη- 
οἴδῃοθ δ᾿ 720. 26, τττῦ, ῬὈΡ. 
137-130; Ταΐῖθος ἃ ἔΠΥΓΠΟΥ ροϊηΐ: 
“(ΚΑ ΏΪΟΙ 15 ΟΥΘΘ, Δ ΘΠ Ί]ΟΏΔ] ΟΥ̓ 

8 ὉΠΟοοηβοίοι ψΎΟηΡρ δ᾿ (φσίνθῃ 
ΕΈΏΘΓΙΘ 15. δι βοίθποα οὗ τὶρθΐ 7π|5ῖ δ5 
ἴῇεγα 15. οὗ ρτδιητηδ ᾽᾽), 22. τό. 
109-21, ὈΡ. 139, 140; οἡ ἴδε οοη- 
ηοίϊϑοῃ οἵ ἴῃε6 δριμεὶ ἀνδραποδώ- 
δεις ΔΡΡΙΘα ἴο τῆθῃ, δῃηᾶ [6 ᾿τηροτί 
οἵ [6 θείρῃϊς ρῥγεοερί “ ηοτο ἐλγ- 
5677 ἰμλαϊνιἄπα!}}ν δηᾶ ἰο [πΠ6 Ῥοάᾶγν 
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ῬοΙς, 26. ἐδ, 422-29, ὉΡ. τ4τ- 
143; ἰηιτἰαῖθ5 Ἐπ Ὠγάσδτηαβ ἴῃ [86 
τηθιῃοα οἵ 561{-χϑῃλϊηϑίίοῃ : “ΘΓ 
τϊηρθ “ροοᾶά᾽ «ῃᾷᾶ “Ῥαᾶ᾽ αδὔϑο- 
Ἰαΐοὶν ΟΥ̓ ταϊίίνεϊν δ᾿’ 6... ἀεαίέλ 9 
τοϊδάο» Ὁ (1 κ6 1ὴ6 οδϑε οἵ δβά- 
815; δῃα ψῇῆδὶ οἵ [06 ““ψνοθς οἵ 

Ῥαϊδτηβάβϑ ᾿᾿ 9); οὐ λαῖῆ7ε:ς (τὸ εὐὖ- 
δαιμονεῖν), οσοπϑδὶἀοτηρ 115 οοτηροη- 
ΘΙ 26, 26. 530-36, ῬΡρ. τ43-146; 
ἰὐγηϊηρΡ, ἴο [16 5ϑίαίβ, ἰθϑοῖβ. Ἐπηγ- 
ἀειηαβ᾽ Κηονίθαρε ; ““ψῆδὶ 15 ἃ 
 ἀρουγοοδου Ρ᾿ “ἷΨὴΟ 816 “(εξ 
ῬΘοΟρΡΙΘ᾿ Ῥ᾿᾿ “ον δῖα “τἱοῦ᾿ δῃά 
“Ῥοο᾿ ίο 6 ἀεῆηρᾶρ᾽᾽ 26. 20. 
436-290, Ῥ. 146; τ86 ““ΤἈΡΡΓοοῆθ- 
τΤηθΐ ᾿᾿ Ὀαίνεθη, 8η4 ἘΠ  Πγ ΘΟ ΓΏ15 85 
1)6 τοι] οὗ [η6 αρονε τη αζθμ55, δθαᾶ 
1 δἰταγαϊίοῃ οὗ [26 τη 5: ᾽ 5 οι Ποῦ 
ἴῃ σο ΒΕ ΆΘη06, 26. 2ὖ. 40, Ῥ. 147. 

ἼΠῃ6 δυΐῃοσῦ ροϊηΐβ οὰὔἱνδ ἰῃδΐ, 

5 ἰῇ ὯῸΟ ΒΟΙΥ͂ ἴῸΓ ἴῆοβθ Ψ8ο 
ἍΜ Έγα Ί Ὠἴπι ἰὼ Ῥεοοχηα λεκτικοί, 
πρακτικοί, αιλὰ μηχανικοί ψϊποῦΐ ἃ 
Ψ76]} -Ἰαιᾶ ἔοπηάθιίίοη οἱ οἐὔζ- Θο»- 
ἐγοΐ (σωφροσύνη), 6. 1]. τ, Ῥ. 
147; ἰῃϑι 16 ἃ 4 ““ψι56. δρίσις ἴῃ 
ταίδεγεποθ ἰο {μ6 ροάς (ν]ΐη655 ὦ 
εἰϊδοιεδοίοῦ Ὀδίνθεη, δῃηᾶὰ Ἐπίῃγ- 
ἄσημα οὐ [ῃ8 τοϊαϊίίοῃ οὗ πιδῇ 
ἰο [86 ροάβ, 26. ἐδ. 2 ἴοϊ!., ρ. 
147 ἴ01..}; αὔρᾷες ἴοσλ σ΄ ΕΚ, 6 ; 
ἰ(ὴ6 αἀεαρίδιίίομ ἴο τῇδ 5 ξϑάβ. οὗ 
Πρμὲ δῃημᾷ ἀδγκηθθθ; 5, ΠΊοΟΟΠ, 
ΘΔΗΩ͂ βἴδυϑ,; δαύίῃ δαμᾶ ψϑίεσ ; ἤσα; 
(06 Θοαϑοῦϑ; [86 ἸΟΨΘΥ δηϊπιαΐὶς ; (ἢ6 
ἰβηϊῖῈ θεδαίν, αὐΠ|τν, δα ναγῖθίν οἵ 
Πϑίστα δῃα [16 οοττοϑροησίηρ δα]αϑβί- 
ταθηΐ οὐ τῇδ ἴο 5. “τ ΠἜδα ἡ ; (86 
δυσηδῃ βου {65 οὗ γεαφοῦε, 7)2672077, 
δῃα ἰπϊογργείαϊίνα “2εθοῦ (ν ΏδηοΘ 
σοΙλδ βοοιθίίθβ, ἴανν, οἱ ΖΘ 5810, τς 

5ίδι 6) 8.6 411 ρσοοίϑβ οἵ ᾿ἱνίης θθηθνο- 
Ιθθος τἰονγατάβ ἸΏϑῃ, 26. 26. 2-ΚΛἴΥ̓́2, ὈΡ. 
147-τσο; Οὔ “᾿πιθδῇβ οἵ ρυδοθ᾽ 
(ἴῃς ρΡοβϑι ΠΥ οἵ [οτθοδβιίηρ τῃ6 
Γαΐϊατα δηᾷ ἀϊγθοίηρ ΟὟΤ 5ἴῖθερϑβ 11 
τορατ ἰο τηδίϊειβ {γϑηϑΟθη ἢν 
Βυτϊηδῇ πον]βᾶρε, διὰ μαντικῆς), 85 
α΄ ΓΙ ̓ ρύοοῦ οἵ αϊνίῃηβ τεραζᾷ, 

206. 6. τὰ, Ὁ. τθο; 76 δὶδ ονῇ 

Ὀτῖναῖϊα οἰρῃ, τηϑιηΐϑίηβ πὶ τῃ8 
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σοᾶδ {ποιηβοῖνος σαρρεϑί (Παΐ τῇ 
τησβί 8} ποῖ γ 5ίρῃξς πὶ ὃν [ἢ ; 
υϊηθ85. {δεῖ ΟὟ ᾿ην 5: 1Πν δηά 
γεοί τ[ὴ6 ροΐδῃου οὗ {ῃθὶῦ ορεγϑίοηβ ; 
1ῃ8 ϑαργειμα (οα; [86 ϑπῃ-ροᾶ ; 

ἰῇ5. νι ὶπμᾶβ; τὴ6. υγηδη 5018] 156, 
26. τό, τῶ-τ4, ῬΡ. 151, τϑῶ; 8ἃ5 ἴο 
ἤονν ΔῈ δῖα ἴο γεαυῖϊίθ [15 ἴονε οὗ 
(ἀοά ἰοννετάβ 5, γόμῳ πόλεως δηᾷᾶ 
καδδύναμιν, 1. 16. τό, τ7, Ὀ. 152. 
Τὴ αἰϊᾶ, τᾶ ἢἰθ οοχὰ- 

ῬΘηΙΟΩΒ. το ἄδνοιυΐ 8η64 ΤΏΟΓΘ 
νγίποιβ, 26, 20, τϑ8, Ρ. 153; ἢϊ5 
Ταβρθοῖ, {θογείο δ η6 ΡΥ̓ΘΟΙΪΟ8], ΙῸΥΣ 
βίος δηα Ὁρτρίη655 (τὸ δίκαιον), 
26. ν, τ ἴ0]]1., Ρ. 153 [0]]. ; 40. 
Ἦ1]5 Ἰδν - ΔΙ ρθ55. 15 ΡὈΥνδία, 
ΘΑ ἴῃ ΡΆΡ]1Ο ΟἹ 568] Οσσδ ΒΟ ΚΝ ; 

θη ““ ἘΡί᾿ βίαια ̓  25. {ἰπ6 ἀποοη- 
ΒΕ  Π]Ο.41] Ργοσεθαϊηρβ οἵ [86 δ55θῃ- 
ΠΥ ; φεέγερς ἰῇ ““ΤὨϊΓγίγ ; ἴῃ {δε 
οοπμάποϊ οὗ Ὠϊθ οαθ6 δ 1ῃ)6 τἴὴθ οἵ 
ἰῃῆς {π|4], 26. ἐὄ, 2-4, Ρρ. 153, 154 
[οἵ, 20. ἸΝ. νι]. 4. [0]]., Ὁ. 1:8ο; 

“420ἦ, 2 ἴο]]., Τ. 185]; πιαϊῃίεϊπηθα 
858 νἱδνβ Γαι θην ἴῃ σοηνοῦβδ- 
(Ἰοη ; οὗ, Ὧϊ5 αξεεζίοῖογ τοξίζ Σἤζἠῥέας 
ΟἹ 7εδζεε αγα τεῤγεράέημέος, «ἐὖ, Ζ, 
5 [0]1.,ω Ρ. τ54 [0]]. ; αἀείεημας ἰδ6 
ΘΠ ΘΏ655 Οὐ 15 (41 σνέζϑες [ἢ 6 νϑῖ- 
ΒΘ Π1ν οὗ ἩΠΙΡΡία5 ; ΨΠ1 ΡῈ ρ]δα ἴο 
δῶσ ΕἸ ρΡΡΙαθ πὸνν νίεννθ ρου 
Ταβίῖοα ; δϑκβα ἴοσ ἃ ρίδιῃ βίδιθηιθηΐ 
οἱ ὨΪ5 οὐνγῇ ὈΘ 65, τείθϑ ΗΙΡΡΐαβ ἰο 
Ὠϊ5 σοπαπιοΐ 1 116 δ5 1ὴ6 θεϑδί ΔΏΒΘΥ 
ὮΘ6. οδϑὴ ρῖναε ἢ ὑείῃρ ἰαχεαὰ ψἢ 
ΒΕΙΣΚΙΩΡ ἃ Ῥ͵αΐῃ βἰϑίεηθηΐ, δϑϑοσίϑ 
(μαι “186 Ἰαννα! 15 186 1051" (τὸ 
νόμιμον δίκαιον), ἀηὰ {μα “186 
ἵν ὸὺ ἴογη5 ΔΥῸ ΚΥΠΟΏΥΤΉΟΙΙΒ,᾿ 726. 
26. τ-13, ῬΡ. 155, τό; οἴοβϑ- 
δχϑιηΐηθα ΗΠ ΡΡίαβ ἴθ Ῥζοοῦ οἵ ἢΪβ 
ΘΙ5ϑΟυ ΓΟ ; ἀἸβι ρθῆ θα ““ἸΑν ̓̓  ΔΠΩ6Ω͂ 
“ΕἸανγϑ᾽᾿ ; Οὐ Τυγούῦγριβ, δηα ““ ομεά- 
Ἰέποα ἴο αν 8δ5 ΠΕοθθϑασ ἴο {86 
ὨΘα οὗ 5ἰδίῖεβ. δῃὰ 1ἴἢ ρυῖναϊε 
Ηὲθ, 26. 16. τα-1τ8, ῬΡ. τβότ-σσο ; 
Ἰητογγοσαῖε ΗΙρρίας δ5 ἴο “"186 
Ὁ Υ 6 ἰαννϑ,. ϊοὮ ννου]α 5θ όσα 

ἴο Ὀ6 αν ΠΕ. δηρτανθῃ ἴῃ ἴῃς Πδατί 
οἵ τῆϑῃ, ποῖ δυς Ποῖ }ν εηϑοίςα, απᾶ 

ΨΕΪΟΠ ΟΔΥΤΥ {6 Γ ΟΠ ΒΘ ΠΟ ΙΟΏ, 6. 9. 
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“ΚὙΧΟΥΒΏΙΡ (86 »Οὐαδβ,᾽ ““ΠΟΠΟΌΣ ἰὮΥ 
Ῥαγθηΐβ,᾿ 26. 2, τὸ-21, ῬΡ. το, 
Ι6ο ; δ5 ἴο [86 Ὠδίθγοὶ δϑηοίϊοῃ 
εἰϊθοῃίηρ ἰο ἰῇ6 πρντι 6 Ἰδνν 
αϑραϊηϑί Ἰηοοϑὲ οὐἨΎ Ἰηρσαϊτπαθ, 85 
Ῥοϊῃίηρ ἰο ἃ ϑιρουαπδῃ 16ρ]5- 
Ἰαΐογ : [86 οοποϊιβίοη ἴο Ὀ6 ἄτῃ, 
26, 16, 1ο-25, ῬὈΡ. 1όο-τόδ; 50, 
ΒεΙρεα ἰοὸ τὰκ τ ο586 Ψῆο οδπὶθ 
ὭΘΑΙ πὶ τόσα αὶ δηα πρτρῃΐ, 
26, 26, 25, Ὁ. 162. ᾿ 

Ηον,, τηϑβ ἴΠ0586 Ψ 1 Πΐτῃ (πρακ- 
τικωτέρους) ΤΟΥ͂Θ ν]ΡΌΓΟΙΙΒ ἴῃ ΔοίΙΟΠ, 
Ὁν δοίΐπρ ΠΡ ἴο 15 ὈΘΙ 6 ἴῃ 561}- 
αἰδοῖ ρηθ δηα Ὁ. σμοουγαρίηρ [86 Π|κ6 
561 ταβίσγαίηϊ [ἢ οἴ μοῦβ, ἐδ, ν. στ [01]. Ὁ. 
162 [0]].; 4..9., απα Ξπτξλγαδημτς (ἃ 
5ΕΙ165 οἱ 47}25245520215), Οὐ 7» εεάοῦει, 
τοϊδοηδ, 5οὔγίοέγ, δαγεγεζηε55, Ὁ 5 

1180 16 ἴο Ὅς ἰπίουξογεά ψ ἢ ὈΥ ἐμ-᾿ 
εορἤρμεοηοσ, 1ὅ. 1ό. 2-7, ῬΡ. τόω- 
τό4; δῃηα ΨἜΈΠΕΓΑΙΠΥ τηδἰηίαϊηβ (μὲ 
εαῤαοὶξν ΒΘ Ὀδβδεά οὰ “εζβεἊομέγοί, 
ΜΏΙΟΏ δἰοηθ, τωούθονευ, 85 ἰῇξ 
ῬΔϑδροσί ἴο πηϑη5 ῃΙρδδί Ὀ] ΘΑ ΒΌΓΘΕ, 
δὴ ἀΒεγθηϊθίθς ἢ ἤοτα ἘΠ6 
ἸΟΕΙ Θῃϊηηα15, 26, 26, 8-ττ, ὈΡ. 
τό4,. τόπ; ἴῃ τῇθῃ τεϑοῦ [τῃ6 
Πεὶρῃϊ οἵ ροοάηῃδϑθβ δῃᾶ ὨΔΡΡΌΪΏ655, 
Θιηα Ὀδοοσηα τποϑί ΟΡ 16 οὗ γθραβοη- 
ἴῃ αηᾶ αἀἰϊδοιβθίοῃ : ἕξαϊεοξὲς (δια- 
λέγεσθαι), 16, ἐδ. τ2, Ὁ. τ66. 

Ἡὸον, ἔοβίεγεα [η15 συθαίοσ “" αϊδ- 
Ἰδοῖίς ἡ σΑΡΘΟΙΥ ἀπιοηρ [ἷἰ5. ἱπ|ϊ- 
ταϑίθϑ, δῃὰ ἢϊβ. ορίηΐοῃ 85 ἰο [88 

Ἰτηρογίΐδβῃοβθ οὔ {86 τηείῃοά, 22. 
.Ψ]. α, Ὁ. τ66 ; ““ἀεἤηϊ]0ῃ5 ̓᾿ δὐτινϑα 
αἱ ὈΥ, ἴῃ αἸδιβοίς ἀθθαίβ ἢ Ἐπίηγ- 
δ 15 : 6.,9., 2ὲεέν, 7ἐδέξοο, τυϊδ 07}, 

ἐΐε ρορά, ἐΐε ῥεωμἠμεἶί, δοργαρΈ, 
2Ὁ. 26. 2-ττ, ῬΡρ. τόγ-σχϑ; ἀξῆῃπεϑ 
Ζίμράογε, ἐγγαρμῇγ, ἴῆτγεα [Όσ5. οὗ 

20 »----αγλοίοογαςγ, 2{πίροζαςγ, ἀ6- 
ἡμοογαςγ, 1Φ. 16. τὰ, ῬΡ. 173, 174; 
δᾶ ἃ Ψὰὺ οἵ Ὀτϊηρίηρ Ὅδοϊς 
αἸδοιδϑίοῃ ἴο [ῃ6 4φπθϑοη δἱ Ροϊΐοχα ; 
Ηἷς οὐ τηϑΠοά οὗ οοπαποϊπρ' δὴ 
Δραμιθηΐ, διὰ τῶν μάλιστα ὁμο- 
λογουμένων (ἴτοὰ οὔξ ϑδατατιθά 
ῬΙΟΡΟϑΙ Ιου ἴἰο Δηοίῃετ); οὐ [6 

Ἡροῦς εριτμεὶ ““ βαΐθ᾽᾿ (ἀσφαλής) 
ΔΡΡΙΘα ἴἰο Οὐγεβθαβ ἃ5 δὴ οὐϑίοχ, 
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Ζ6. ἐδ, τῆ-τϑ, ὉΡ. 174, 175; 86- 
οἰατθα Ὧϊ5 οὐ ορίηΐοηθβ ΠΔΉΚΙΥ ; 
[οβίθγθᾶ ἱπάδρεημάδηςς (οἵ τπουρῃϊΐ, ἡ 
εἴς,} ἴῃ οἴμοιβ ; δἰβ. οοηβίδῃς εὩ- 
αθανοιν ἴο δβοογίδιη (Πη6 ἐπιστήμη 
οἱ οἴμϑυβ, ἴο θοῦ 8ἃ5 δι 85 1ἢ ἈΪΤῺ 
164, δια ψΏδΙῈ ἀδβοϊθηί ἴῃ δοσπαϊηϊ- 
Θῆοα ΨΠ (ἢ6 δυθ]θοὶ ὨΪΠΊ56 ΙΓ ἰο 
ἰηίτοάπος ᾿ἷθ ἔπθηᾶς ἰοὸ ἰμοβα ψῆο 
Κηθνν, ἐδ. νἱΐ. τ, ῬΡ. 175, 1γ6; ἀϊά 
ηοΐ [8]1] ἰο θοῦ ὑρ ἰο ψῇδί ροϊπί 
ΔῊ εὐἀποδίθα τῆϑῃ δῃο)]α 8οα 6 
ΘΙ Ια Κηον]εᾶρε οὗ ΔῺΥ τηδτίοσ 
(ἔμπειρον εἶναι ἑκάστου πράγματος), 
δ. 9. οἵ μΈΟΤΗΟΙΥἍἷὔ ΟΥ̓ αδίγΟ) 72}, 
“ἘΠΟῸΡῺ ὙΜῈ]1 νεύβοα Ὠἰτηβοῖ "ἴῃ 
Ῥοίῃ, 26. 26. 2-, ῬΡ. 176, 1:77; ἴῃ 
ΓΕΡΟΤΑ͂ ἴοὸ {Π]ῺΡ5. ΘΙ ϑΙ18], δεῖ ἷβ 
ἴδοθ ἀρϑίῃηϑί δἰἰθαρίβ ἴο δχοοριιδίθ 
(φροντιστὴν γίγνεσθαι) ἴῃς τμόσα- 
27:6 σόζεδζε ΘΛ Ὀ]ογ Ἔα ὈΥ οὐποδά ; 
Ἦϊ5 βίσὶοΐσγεβ Οἡ ΔΗΘΧΕΑΡΌΓΑΘΒ, 26, {ὖ. 
6, 7, ῬΡ. 177, 1γ8; ἱπομϊοδιεα τῆς 
βίαν οἵὨἁ ““ Ἰορίβιϊο ᾿᾿ (λογισμούς), Ὀὺὶ 
ΠΏ [6 Ἰἰτηϊ5 οὗἨ ἘΠῚ ̓ Ὶ ; πὑτρεά 
ὍΡΟΣ ἴῆοθα γγῆο ψεσα Ψ ΔΉ Ὠΐτὰ ἴο 
ΡΑΥ [886 αἰπιοβὲ αἰζθηίοη ἰο μεϑ]Ή, 
Ἰδασγηΐηρ τοτῃ δἄδβρίβ, δηα ΌΥ͂ σατο ία] 
βίυαν, ΟΥ̓ {ΠΕῚΓ οὐ οα86 ὈΘοουηΡ᾽ 
ΤΠΕΙΓ Οὐ ἀοοίοιβ ; ΨΨΏΘΩ ΘΗΥ͂ ΟΠ6 
Οϑμ8. βεαιηρ' ἴῸ ΠΕΡ ψΏΪΟ. μὸ 
Ὠυτηθη νυ ]βάουῃ Ομ] ΒΌΡΡΙΥ, οοπη- 
5666 Ὠΐτη ἰο ρἷνε Ὠεβᾶ ἴο μαντική, 
Ζ6. τό. 8, ο, Ὁ. 178. 

ἼΠ6 βαυηρ οὗ, τουπομίηρ' ἰδ Ὀυϊναΐθ 
ΟΥ̓́ΔΟΪΕ (τὸ δαιμόνιον) }ι51:Πεα Ὀγ 1Π6 
ΔΌΪΏΟΥ ἀραϊηδὶ ἃ ροβϑίθ]α οὐἹ Ποίβσω, 

26. νἹ]], τ, Ὁ. 179; [86 5[}]6 οἵ ἢἷ5 
αἀοίθποο ; ἢϊ5 σμθου] 655 Δ ΠΕ ΘΑ] 
σοηΐθηΐ αἀασηρ [η6 τηἰγίν ἄδγϑ᾽ ἴπ- 
ἴαῦναὶ Ὀδίνγεθη ἶβ. σοπαθιηηῃβίϊοῃ 
8Δη 4 αδεδίῃ, 26. 2ό. τ-3, Ὁ. 179; 
οογίδίῃ ἔδοίϊβ Ψ ὨΙΟΩ [86 δαῖθοῦ Ὧδ5 
ἈΘΑΓΙΑάὰῖ οτῃ ΠΠΘΥΤ ΟΡ Ώ65 Θοῃοογηΐηρ ; 
ἢ15 ταῖιϑ8] ἴο σοῃβΒ᾽ 6. 186 Π1η6 οὗἉ ἨὨΪβ 
ἀείβηοα Ὀθίογθῃδῃηᾷ ; ““ἷβ ραϑὲ 118 
{με Ῥεβέ ργεραγαίίοῃ ᾿ ; ““1π6 ορρο- 
ΒΙΠΟὉ οἵ 1ῃ68 ἀϊν!ην "᾿ ; “41 τοῖρῆϊ 
ΜΕ 6 ἴῃ ἰο τ1ἢ6 αοάπεβα ἰΐ 
ΒΠΟΜΙΩ͂ ΔΡΡΘΑΓ Ὀρέζεσ [ῸΓ ΐπὶ ἴο 
ΟΙοβα 15 116 δ Ἵποδ," ἴὼὺσγ ΤΠΘΗΥ͂ 
ΤΕΒΒΟῺΒ ; ““ἴο 616 πη} 5117 ὯῸ ΒΏθταΘ 
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ἴο Ὠΐμη, Ῥαΐ ἰο ἴῃοϑα ψῇο πῃ] 511 
51αν ἴση ᾿; “186 πάγην ] 655 
ΜΪΟ ΜΠ] Ὀ6 ῬοΥπα Ὠΐτη (ῃδῖ [6 
ἬΘΕΙ δ ΔὴΥ {{π|6 αἸα ψΓΟΏΡ᾽ ἴο ΔΗ͂ 
ΤΏ8Π, ΟΥ̓ Ππιδᾶθ ἩΪ ἃ ἍΟΙΒΘ ΤΏ8Ώ, 

Ῥαΐ Ἔνθ {δα ἰο πλαῖκα τΠοβα Ῥείζευ 
ΜΏΟ ψγοσα ΜΙ Ηἴγα,᾿ 26, 26. 4-1ὸο, 
ῬΡ. 18ο, 18: [οἵ, “12οζἷ, τ [011.1; [868 
Θαϊμοτ 5 {ΠΡαΙΘ ἰο 106 Τ]ΘΠΊΟΥΥ οἵ, 

1δ, 1ζ. ττ, Ὁ. τ82. 
ΤΠ6 ““2οζοργ οἵ, Ρ. 185 [0]].; 5 

μεγαληγορία εἷ ἴῃ {6 οἵ 5 {γ14] 
δαοοοπηίξα [ΟΣ ὈΓ [86 δας οΥ, Ζ2ὖ, 1, 2, 
Ῥ. 185; ἐλ «ἐαξοηεογές οὗ δ 767: ῬῬεΟΡ 7165 
[5686 2Ζ7ε7». ἸΝ΄. νἹ]. 4 ἴο]]., Ρ. 18ο 
1011. δ5 ἴο ““8 σοῃνϑυβθεοη ΜΙ, 
Ῥοίογθ ἰὴ6 {{1|4],᾿ ἴῃ ργοοῦ [μϑΐ, 

ΟἸΘΑΥ͂ν ἴογεθανν 15 θῃάᾶ δηά δο- 
Ἑσαρίεβα (οὰ (ῃ6 ϑίτεηρίῃ οἵ Ὧϊδ 
δαιμόνιον) ἰτῇ86. ΜΙ] οἵ ἀαοἄᾶ ΨΠῈ 
Τερατὰ ἴο ἴἴ, “4201, 3-0, ὉΡ. τϑό, 
187; 85 ἴο ““Ώδί, ϑϑϊα δ [ῆς {{18] : 

του Ὡρ τ[Ὧ6 οἤατρα οὗ '᾿πηρίείγ᾿ ; 
85 ἴο “188 αἰϊνίηθ σἱρῃ, δηα τῃ6 

ΘΔΏΒΜΘΟΥ ρίνθη ἴο Οβδογθρῃοῃ ὈΥ͂ [6 
σοῦ αἱ ΤεΙΡἢΪ σοοπμοργηϊηρ Ὠἰηι,᾿ 
26. το-τθ, ῬΡ. 188, 189; ““Βονν, 
Τπϑι1Π6α 16 ἰΘϑ τ ΟΩΥ οὐ [6 ΟΥ̓ΔΟΙΘ 
διηα ἴῃ ογοβϑ- χϑιμιηδίιοη οὗ Μεϊδίαβ 
ταρυςοα τὴ6 βϑοομα οουσηΐ οἵ [6 
Ἰηἀϊ᾽οίσηθης ψΏΔ5ὲ ἀοίθηηρ 15 
Ῥοϑιοη 76 δαποβίϊοη,᾽ ἐδ, 155-21, 

ὮΡ. τϑο-τοῦ ; ψῇαϊΐ ἰμεθε ίδαίε- 
τθηῖθ ΘΟΠΟΙΠΒΙΟΙΥ γον ἴῃ ἰδ 
ΘΠ οτ᾽ 5 ορηΐοη οοῃοογηΐηρ, ἴαγ- 
16 βϑῆονῃ ὈΥ͂ ὯΪ5 τ Πι54] ἴἰο βυρ- 
σεδί σουηΐευ ἀδιηδροθ, δηα ἢϊ5 σα- 
ὈΪΓ ἴο ἰῇοβξα ψῆο ψιβῃεα ἴο 5ίεαϊ 
Ὠϊμὰ οἂὐΐδ ώοῖ Ὀγίδοη, 26. 22, 23, Ῥ. 
ΤΟΙ ; Πἴ5 Πη8] δα στε ἰοὸ [26 οουτί, 
ΠΠκοηΐηρ Πἰγη56! το Ῥαατηθᾶθθ, δηα 

1ὴ6 σμ δου] 655 ΟἹ Η15 ἀΘΙ ΘΔ ΠΟΤΓΪ 85 
ἢδ Ἰϑῖτ 186 οουτί-Ποῦθε δηα οἡ ἢΪ5 
ὙΆΥ ἴο [Π68 ῥυίβοῃ, 2ὖ. 235-27, ὈΡ. 192, 
το3; αμὰ ““οζοαογες, οὐ βϑείῃρ 
Αηγίαϑ, 15 πη δα ἴο ποῦ ἃ ργϑαϊο- 

το (45 Ηομλεγ ἢδ5 11) οἡ 1Π6 ροϊηΐ οὗ 
αβδίῃ, 2ὅ, 28-321, ῬΌ. 193, 194; ἰῃ8 
δαϊΏοΥ 5. βαρ ΠΡ. σοηοογηϊηρ, 
16. ψνιϑοϑί δηα ΠὩΟΌΪΘοὶ οἱ τθη,᾿ 

20. 32-34, Ὁ. 105. 
“μ4 Ογϊζοδιεζμς (ἃ (ἰξολέ55707: ΠΟ - 

ΟΟΥΓΏΪΏΡ “ΘΟΟΠΟΙΏΥ ᾽.), 2071. ἰ. -νὶ. ὈΡ. 
190-225 [5366 ΑὨΔ]γ 515]; ὈΥ͂ ογοϑϑ- 
ΟΕ ΘΘ ΙΟΠΙ ΠΡ, ΑΥΓΙν65 αἵ [68 Γαποίίοη οἵ 
1Π6 βοίθηςθ; [ῃς6 τη θαηϊὴρ οὗ ““ οἶκος; 
ει, ἀοἤηϊ!ῖοη οἵ νγθα ἢ 85 (δὶ δῃᾶ 
ἰδὲ ΟἸν ν ΘΓ ΌΥ [86 ΟὙΕΓΙ Τὺ 6 
ὈΘηεΠιθά (6... ““ΤΩΟΏΘΥ "τη Ὺ ποΐ Ὀ6 
ΕΘ Ὦ,᾿ “1Ο65᾽ ΤΩΔΥ 6; δρϑίηβί 
ΒΌΘΝ ΘηΘ 65. 85 ἃ τῆ 5 ΟὟ Ρ85- 
5Ι]ΟΠ.5 ὙΧὙ6 Πγπδῖ ΘΙΡῈ ΠΟΘ 5616 55 ΨΥ ἴῸΥ 
[Γεθ άοηγ 5 586, Ζ6ό. 1, 1-23, ὈΡ. τοο- 
204; ΟἹ “ΤΙ 65 δηα ““Ῥονεγίν ᾿᾿; Ὠ15 
ὙΏΟ]6 ροβϑθϑϑίοτβ ΜΟΥ ἴὴ [86 πλατεῖ 
582) ἰνγοηΐν ρυΐμθαβ, γαῖ ῬΥΔΟΙΪΟΔΙΥ 
Ῥϑίίεσ οἵ ἴδῃ ἢἷ5. ψψεδ τῆν [ΠἸ6η, 

ΒΙΏ06 Β6 85 [126 δΐ οἵ ογδδίηρ ἃ 
ΒΌΓΡΙας, 26. 1. τ-8, ὈΡ. 204-206; 
ποῖ ἃ Ῥγοίεββθοσ. οὗ (86 βοίθῃοα οἵ 
Θοοροσαν, Ὀαΐ Μη] ΡΙαν [ῃ6 ρϑυΐ οἵ 
Βυϊάς 85 [Δ΄ δ5 ῃ6 οδϑῇ ; 85 τηϑᾶβξ 
1 Ηἰβ Ὀπιβίῃθϑϑ ἴο ἀϊθοονοῦ [ἢ6 ργθαίθϑί 
ϑαδρίθ ἴἢ 186 ναγΐϊουβ Ὀσϑῆοῆεθ. οὗ 
Κηομν]εᾶρα, δηα νν1}}} ρ]δάϊν ἰηϊγοάτπος 
Οὐ ΟΡ] 5. ἰο (8656 [οἵ, ζενε, ἸΝ. 
νἱΪ. τ, Ὁ. 176]; Ζ εον. 1ἴΐ. 9-τ8, ὈΡ. 
205-208 ; ἴῃ ἃ. βοτί οἵ ορ͵]θοί ἰθ550}, 
ῬοΙηΐβ. οἂΐϊ 51Χ δϑϑθῃῖ4 15. οὐ “"ξοοη- 
ΟΥΩΥ ̓̓  [566 ΑΠαγϑ 57; Ὀδηΐειβ (τὶ- 
ἰοθα]π5 οὐ 815 ρΙαυροίπρ' ΡΓΟΡΘΠ51- 
1165; οὐ (86 ῥγοῆΐ ἰο ὈῈ ροί ουΐ οὗ 
ὨΟΥΙΒΘΘ ἢ ΟἹ 186 τοϊδίοη οἵ μυϑρϑηά 

δηα ψ]6; ΜΠΠΠΜ Ἰπίσοάπος (ΥἹ]ΟΡ 5 
ἴο Αβραβῖα, 20. 111. ῬΡ. 209-212 ; 
οὔ “856 τηρομαηΐϊς αὐτί ᾿ (αἱ 
βαναυσικαὶ τέχναι) ; [ὨΪΏΚ5 τη81 [8 
ατραί ΚΊηρ βεῖβ ἃ σοοα ὄχϑῆῆρῖδ 1 
Ὧϊ5 ταραζὰ ἴοῦ τὴ6 ““δὐίβ οἵ Ἀπ5- 
Ῥαμάνν δῃᾶ νναγ," 10. ἵν. τ- 4, Ῥ. 
213; Οἢ [86 Ῥοεγβίδῃ βϑυϑίξεῃ οἵ ρον- 
ΘΥΓΏΤΩΘηΐ ; ΟἹ ““Ῥδύδαάϊ565 ᾿᾿ ; [6115 8 

δηεξάοία οἵ Ογγιβ; ταρεαῖθ 8 [816 
ἰο] ἃ Ὅγ 1 γϑϑη θυ ἴο 8 ΤΟΥΘΙΡῚ [ΠΕ Π(6 
εἴ Μεραῦα, σομοουηηρ [6 γΟΠΠΡΈΓ 
Ονταβ δηᾶ ἢ15 ““Ῥδύϑάϊβα ᾿᾿ δἱ ϑαχγαᾶϊϑ, 
26. 20, πτι2ϑ, ῬὈΡ. 214-21τ8 ; ἨΪΐδ 
ΟὈ]δοΐ ἴο βϑῇον μι [16 ταῖρ Υ ΟμΘ5 
οἵ 186. νοῦ] τοϑρϑοῖ {Ππ4|͵{Ὸ ; βουπηαᾶϑ 
1088 Ῥγαῖβεβ οἵ δρτοιπγα δα οἵ 
τ ΟΠ6Γ Θασίῃ ; ροϊῃΐβ οαἱ ἰΠδὲ “186 
ορϑγδίίοῃβ οὔ Ὠυβδῃαῦσῦ ΠῸ [655 
18 {ῃοβα οὗ νὰ 116 ἴῃ {π6 δπαᾶς οὗ 
1086 σοάδβ,᾽ δ, ν. 1-20, ῬΡ. 218-222; 
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ΤΟΒΘΌη65 (η6 αἰδοιθθίοη οἵ ““δοοη- 
᾿ΟΥΥ,, ΓΤαοδριυ]ατηρ τῃ6 ροϊηΐβ 
ἀϑυθθά ἀροὰ (ὁμολογούμενα) [οἷ. 
Πότε. ΤΝ. νὶ, το, Ῥ. 175], οορ. νὶ. 
1-ὙΖ2, ὉΡ. 222-220; ὨδΙταίθϑ ον ἢ6 
ψγΘηΐ [ῃ6 τουπα οἵ [Π6 οἰζγ Ββδυοῃὶηρ 
ἴογ ἃ “"Ῥεδαῖα] δᾶ ροοα᾽ ̓̓  τηβῃ, 
δηα ἤηΦΠν ομδπηοβα ἀροῖ οὴ6 νου ἣν 

᾿Ὧπ6. ὉΠῚῸ6 ἢ ἰμ6 ρϑίϑοῃ οὐ ἴβοβο- 
ΤΉΘΟΏ 5, 26. ἐὖ. τ2-17, ΡΡ. 224, 225; 
ὨΔΙΥαῖΘ5. Ὠ15 ἰηἰγοάπιοίίοη ἰο Ἰβοῃο- 
ΤηΘορὰ5 ἴῃ [ἴῇ8 ρογίῖϊοο οἵ Ζειβ 
ΕἸΘαςογίοσ, δηα τη6 σομνθυβϑί οι 

ΜΏΪΟῆ δηβαθα (Ζεορι. νυἹ]. -χχὶ. ῬΡ. 
225-290); ΟΘΟΠΟΟΙΏΪΏΡ ἰῃῇ6 ΡῸΟΩ 
ΤΩΔΠ 5 {Π1|6, καλός κἀγαθός : Ὠϊΐ5 ουἱ- 
ἄοοῦ 1 ; Ὠϊ5 ψτθς ᾿πάοοῦ ἀπαί65 ; 

ὮδΓ ἰπἰΠϑέϊοη ᾿ηΐο ἴπ656 δ5 ἃ Ὀτγια 
Ῥάγεὶν πἤδθῃ γϑαῦβ οἵ ᾶρ8, δῃᾶ ον 
ΠῈΥ 5414 Ῥγάγεγα ἰορείμογ, 26. νἹ!. 
1-8, ΡΌ. 225-227. 
Ταῦ ΨΠΊ.Πς6 ρτεαίεϑι ἀρ [οἷς 

Χ. 1] οτῃ ᾿Ιβοβοιάβοῆαβ δὶ μ6 ἢγϑί 
Θϑϑαγβα ἰο ἰθαοῇ Ϊ5 νυ ]θ σΟΠΟΟΓΏΪΠΡ' 
το. πποίίοη οὔτ ψογαδῃ τ [6 Ποτι56- 
ΒοΙ]ά 85 τηϊϑδίγεβθβ, ψ 8, δα τηοίΐμου, 
26. 16. 9-43, ὈΌΡ. 227-233; Ὦδαγϑβ [86 
56 6661] ἴο [Π6 5σἴοτυ : ἤονν ᾿Ιβοποιηϑοῦτιθ 
Ἰῃηϑίγαοίεα Π15 να ἴῃ 1[ῃ6 Ὀεδαίν οὗ 
ΟΥΘΓΠη655, ἐδ. νἱΠ]. τοῖο, ΡΡ. 232- 
236; Δη4 σοποογηϊηρ᾽ ΘΟ οΙ ΘΟ 15, 
γἱβιί ἰο [168 ““ρτεαΐ Ῥῃοθηϊοίδη ᾽᾿ τηϑτ- 
ομδῃίηθη, δηα οὗ τῆς Ἰθϑϑο [θη οα 
ἀεγϊνεα, 126. 16. ττ-23, Ῥρ. 2ϑό- 
239; ἰηαυϊηρ ον ἰῃ6 ψ 6 ῥτο- 
Πιοα Ὁγ ποὺ Βαβθηα᾽ 5 ἰμϑίγποιοῃ, 
ἮθδΥϑ οἵ (86 διτδηρεγηθηΐ οὗ ξαγηϊαγα 
δαί !ΠΘηθα ἴῃ ΠΘΙΓ Ὠοσβα ; οἵ τ)6 
οἤοΐοθ οὗ 8 μοιβείζθαροσ, δηᾶ 18ῃ6 

αἀπεῖθς οὐ {ῃ6 τηϊθίγοος, δηὰᾶ ον |-: 

ΤΕ ΟΊ Υ [656 νγαγα ἀθαογίαβκθηῃ, Ζ6. 
ΙΧ. 1-1ο, ὈΡ. 239-244; Δροβίγορῃϊβεβ 
ἴῇῆ6. Ῥτανα δῃᾶ υἱγ]θ ἰη θ]  σεησα οὗ 
[ῃῆ6 ψνοπΊδῃ, δηα ᾿ἰϑίθῃβ 1 δοσίϑια 

ἄειρθε [οὉ ἰχ. 917 ψ8Π6 Ιβοθο- 
Το α5. γαοουσηΐθ Δ ΠΟΙΠΕΥ ἰῃϑίδῃμοθ 
οἵ ἢῖὶς. νυ] 6᾽ 5 ἰαῦρα --ταϊηἀθάηθος Ἢ 

. ΒΊΝΙΩΡ ὉΡ πιεγείγίοϊοαβ οὐδ θηΐβ, 
26. Χ. τ-13, ὈΡ. 244-247. 

ϑϑιιθῆθα τ ναὶ 6 μα 5 Ὠδασα 
αροῦΐ [ῃ6 νυῖδ᾽ 5 ὁσσπρϑίίοηβ, ἄδϑιγοβ 

ἴο ὮΘΔΓ ἔγογὴ ῬΕΡΊΠΪηρ ἰο δηα [86 

« 

ΙΝΌΒΧ. 

βίουυ οἵ ἃ θαι] δηά ροοα τηϑη᾿ 5 
ὙΟΥΪ5 ; αἀδθηλασο ἰο (ῃ6 ποίίοῃ οὗ 
τϑίουγαϊηρ ἰῇ ΔΩ͂ ΜᾺ) 84. τοοᾶσὶ 
ΒΘηἰ]θηβη, “" ΓΟ] ΟΠ] ᾿᾿ ἀΘβου ἱηρ' 
ὨΪΤΆΒΕΙΙ 85 8ῃὴ ““ΘΠΡΙΥ ὈΔΌΡΙΕτ 
Δα ““ ΠΊΘΑΒΌΓΟΥ Οὗ [6 αἰγ᾽᾿ [δοοοτ͵ά- 
ἷῃρ' ἴο {π6 ρορυϊα Ατὐὶδϑίορῃϑῃϊο 
οατοαίαγα οὐ Ὠϊμλ7, δηά, ψνῃδΐ 15. 8 

ὙγΟΥΘ6. δίίρτηθ, ““8ὶ Ῥοοῦ τη, ὦ 
2γζοῤος οἵ ΜΏΪοἢ 6 (6115. δὴ δῆθο- 
αοίβ ; Πα ΠΟ υ Θ᾽ Ργοροβθα ἴο ὈΘΡΊΩ 
Ἰγηϊτατηρ ἸΒΟΠοιηθομ α8᾽ νἰγίαθ ““ το- 
ΤΊΟΥΤΟΥ,᾿ ἰξ ΟὨΪν 6 ΤΑΔΥῪ ΘατΣ [ἢ 6 
Βθοῦεί οἵ 1 ον, ἐζ. χ]. τ- ό, Ρρ. 

247, 248 ; Ῥτγοίδϑϑθϑ βγΡΙ56 δὲ τὴς 
᾿ΠΟ] 5] 0 ΟΥ̓ γε ̓᾿ δηα ““τηοῃδγΥ- 
ΤΔΚΙΉΡ' ̓᾿ διηοηρ ἰβοποτηβοῆτδ᾽ ΟΌ- 
76οἰβ οἵ ρῥαϊϑαϊῖ ; 15 δ 5866 ΟΥ̓ ὯΪϊ5 
ΘΏΒΜΕΙ ; Ὀδρθ ἴο δα ἰῇ ἢ15 ΟὝΤΩ 
οΥοΥ ον Ἰβομοιίθομιβ βἰπάϊεϑ (1) 
ῬοάΙγ Ὠθαῃ δηᾶ σιἰγεηρίῃ ; (2) 
ΒΘ εΥ ἴῃ νὰ Γ ΜΠ ΒοπουΓ; (3) 
ΤΊΟΠΘΥ͂ - πη] κῃ (ἴο [ῃ6 δἀναηΐαρε 
οὗ οπδβ 56] δηᾶ τῇς ίβίε) ; 
ϑβϑαγοα ἰμαὶ (ρίνεη αὶ δῆ [85 
ΘΩΟΌΡὮ ἴο 681) βοῇ ἢονγβ 85 ἃ οοῃ- 
ΒΘΘΌΘΠΟΒ ἔγοσῃ [μ6 οἴμοῦ, ἄβδϑιγοθ ἴο 
ὮθδΙ Ῥαυ ο]ατα ἴῃ σοῦ οδβα, Ζό, 26. 
7-13, ὉὍΡ. 248-2π5πο; δα δῃηάᾶ 
ΔΡΡΌτονο5 οὗ ἃ σουῦπίγΥ ροπεθηλθη 5 
ἄαιν Ῥυγϑαϊῖς, σοταρ!τηθηΐῖς ἴϑοθο- 
ΤΏΘ ΟΠ 5. ΟἹ ΗΪ5 οι ρεπαϊου5 ϑυϑίεια, 
ὨΘΘΙ Ὧν ἸοοΙς5, δπα ΒΙρ τεοραΐθ, Ῥαΐ 
ὨΘατΡ ὯὨΒ6 Ὧδ5 ΤΆϑΩΥ αξδίγδοΐουβ 
ΜΟΙ] [ἴῃ ον νυ θῖθου δα ον 
Ἰϑοβοιήβοθιβ ὑτγϑοῖίβες [η6 ἰταϊηϊησ. 
Οἵ 4 οἰζίζβῃ ἴῃ διρυτηθηίαίίνα ἀε- 
Ῥαΐθ, δῃᾶ 15 δδϑυσγοα οὐ (δῖ Ὠ646ᾶ : 

(Ἰϑομβοτηϑοῆτβ 85 δτηρὶα ορροτίαῃ- 
᾿ἴγ ἴο ΔΡΌΘΔΙ ἴῸΥ [88 “" ἀδίβμοθ ᾿᾿ οὐ 
“ἐΡΥΓΟΒΘΟυ ΓΙ Ϊ]ΙΟ ἢ ̓᾿; 885 Ρ]ΘΘαθα ΘΓ ΠΟΥ 
Ῥείογα ἢ15 ον να, δηα Ὧδ5 Ὧ0 510}}] 

ἴο τηϑῖςα [68 ψγοῦβθ ἀρρϑδτσ ἴῆ6 Ῥείτον 
οι 56), 26. 16. τ4-525, ΡΡ. 250-252. 

ΔΡοϊοριϑοϑ ἴοσγ ἀσδίαϊπίηρ ἴβοῃο- 
ΤΊΘΟΠΙ5 ῬΟΘΘΙΌΪΥ ἴἰοο ἰοῆὴρΡ ἰίο 
188. πρρθοί οἵ αξαδιτθ δ μοπῖθ, δηᾶ 
Ιθασὴ5 (ῃἢαΐ ᾿ϑοῃοιωβοθιβ 15. ἴἢ Ὧο 
ἈΌΤΤΥ, δ Πα δι 15 δἴϑιγα ἀγα Ὀθίηρ' 
εἰϊεηαθα ἴο ΌΥ͂ 411 ΟὨ 106 8 ΥΠΊ5, 
ἐφ. Χιὶ. 1, 2, ἢ. 253: ἰπαυῖτεβ ἃ5 ἴο 

12:6 4}4}1π|65 δηα εὐποδίίοῃ ΟΥ̓ 1ῃ6 
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ῬΑΙΠΙΠ: πψοηᾶσργα μοῦ Βομου τι 5᾽ 
οοηίτῖνεβ ἴο ἰδοῦ ἢϊ5 αὐδδῦ ΦρῸ 
““Ἰογαν,᾿ ““ οαΓο]η655 δηα ΔΡΡ]- 
οδἰίοῃ ̓̓  (αἴννεγβ τμουρὮϊ τ νγὰ5 ἈῪὲ- 
γοῃά [88 ρονγεσ οὗ δὴν ἰεβοῆθσ ἴο 
[6 ο {656 νἱγ 65) ; οὐοϑβ- Πα Θ 1005 
Ιβοβοιθθοῆιβ δ5 ἰο 1ῖῃ86 ἰγρε οἵ 
Ῥδύβοῃ σαραθὶα οἵ Ῥεϊηρ ἰδαρδί ; 
δϑοργίαϊῃβϑ {μαΐ [6 τηβϑίοσ ΒΙΤΏ5ΕΙ, 

1 6 ψου]α ἰοϑοῦ σαγοαΐηθϑβ, πγαϑί 

Ῥ6 οαγεῖαῖ, δηαᾶ τῆι [6γα 15. ποίησ 

1κ6ὸ τῇὼ6 ““πιϑϑίοβ αγθ᾿ ἰο οδ}} 
[οῦῖβ Ἰαΐθοϊ οαρϑοῖτθβ, 26, 26. 5- 
20, ΡΡ. 254-257; ἰδασῃϊηρ ἴμδὲ τῃ8 
ὈΔ4ΙΠΠ ταῦθ Κῆηον ρτγϑοίίοβὶ ἀθίβ1]5 
οὗ οουϊδθ, δηα [ασίμοῦ 6. σαρϑθΪα 
οἵ ταϊπρ, δῖ. ΟΝ ᾿ΒΟΠοτ 8 ΟἾτΙ5 
οοἠίσίνες ἰο βδαποδίθ ἀποίμθυ ἴῃ 50 
ΤΟΥδὶ δὴ τί, 16. χὶϊ. 1-12, ΡΡ. 258- 
26ο ; εἰϊοῖϊϊα. (μα Ὀεϑίάθθ [ῃ6568 
σαδ 65. τὰ6 ρογίδοι Ῥδ ΠΗ πλαδί θα 
7α58ῖ δῃᾷ νἱγίαουβ,; ἰϑαῦηβ ἰο ῖ5 
διϑιοηϊϑμηθς μα [ϑοῃουήθοαβ 
δοίθα!]ν ππάογίαοβ ἴο ἴθϑοῦ ““785- 
τίς, δῃὰ ὉΥ δὶ τηθϑῃβ, τό. 

χίν. 1-τοὸο, ῬΡ. 26ο-262. 
Ἡανίηρ βϑυγητηθά Ὁρ [86 απ δ {165 

τοαυϊϑίϊα τὸ [Ὧ8 Ὄνθύϑθθυ, ταυθυίβ ἴὸ ἃ 
Ροϊηΐ Ὠἰ[μογίο ΠΡ Εν ἄξαϊ ἡ Πἢ----ἰῃ8 
π δε οἵ Κποντηρ᾽ [Π6 56 6 78} ῬΓΟΟΘ556Ὲ5 
οὗ ΒΒ ΌΘΏΥΥ, Θ ἢ Ἰη51515 τΠδῖ ἴῃ ΟΥάΘΤ 
ἴο 5εῖ δρουΐ {88 ψοσκ οἵ {Π|ὴ5’ 
ϑύσοαθα οἱδ πλαϑί Κηον φαΐ ἰὨΪΏΠΡ5 
Ὧ6 Ὧδ5 ἴο ἅο, πᾶ τῆς ἄοτυ δρᾶ τὴςβ 

«ολόν οἵ ἴθι ; δηᾶ 411] [16 στποχα, 1, 

85 βοῃογωθδοθιβ ἀϑϑῦσγεθ ἶσα, ΔΡΤΙ- 
οὐ] γ6 15 οὔ 411 αὐίϑ (86 βαβιθϑί ἴο 
Ιθαγῃ, οαρθί Ὧ6 ἰο Ῥα τεϑανῦ ἴο εχ- 
ΡΙαίῃ 115 ἀθίβη5, 26. χυ. 1-13, ὈΡ. 
Ω62-26π ; 5. Ὀγθσθητν οΟὨν] ΠΟΘ ὈΥ 
ἸΞοπογηϑοθιβ, σοηίγαΎ ἴἰο ἢΐθ. ῬΓΙΟΓ 
ῬΕΙ͂, τὶ πὸ οὔδ πεοϑα δυϑίϑιῃ 

ἔγοπιὶ δρυίοαϊτατα, ἔοτα ἔδαγ 6. ΜῈ] 
ποΐ τεοορηΐθα {π6 παίαγα οὗ [86 501] 
(ν ΪΟὮ 15. δῷ δέν οὗ βίπιρία οὔβογν- 
δἰΪο}), Δηα τθο8}15 ἃ ἴϑοϊ σοποθτηηΡ 
Βοῃούταθη ἴῃ ἕανουῦ οἵ ἰδὲ νἱονν, 206. 

ΧΥΪ. 1-7, ῬΡ. 2ὅξ, 266. 
ΒΥ ἃ 561165 οὗ αι αθβί οη5 ᾿ϑοῃοσηδ- 

ΟἾ5 ““τανῖνοϑ [ῃ6 γερο] δοί οι ᾿ οἵ [ῃ8 
αὐτὶ οὗ 5 ηατΥ ἰαῖθηϊ ἴῃ τῃὴ68 τηϊηα 
οἵ, δηα βτβεῖν, 45 ἰο {16 501} ; τοἦε7, 

20 φῇἴομκρα αὐὰ ἄοτου ἐο ὄγεαΐξ γαζζίοτυ, 
ἐὖ. ἐδ. 8-τ τ, ΡΡ. 266-268 ; Ῥεϊηρ' Ἠεχί 
Ἰηἰοιτοραίβα 85 ἴο {μ6 2εγΖοά οΥ Ξἐθα 
ἐἦγηο, 9ῇχονγβ Ὠἰηιβθῖ ροβϑεϑϑεᾶ οἵ 

[86 ρορυϊαῦ ψβάομι,  ]οἢ Δ6 ἔγαοαβ 
ἰο (ἀοᾶ᾽ 5 ἰξδδοῃίηρ ; δῃᾷ δ ἴο {δε 
αγέ ὁ ξεαξίαγίγιρ᾽ ἐΐέ 566, ΔΏΒΜΕΥΒ 

οογτξοῖίν ; Ῥεαῖβ δρουί ἕο δῇ 111π5- 
ἰταϊῖϊοθ Ῥεΐοτα σοῃοϊπάϊηρ ἰηδὲ ἃ 
ὙΥΘΆΙΚΟΙ 5011 τησβί γθοοῖνα ἃ Βοθ 16 Γ 
ἄοθδε οἵ 56εᾶ ; δ5 ἴο Ζοεφίμ ρα 
τυϑεαέγιρ, ὙοΘ ΑΙ ἴα κα5 τῃ6 οοττεοὶ 
νίαν ; οἱ 1Π6 δἀνδῃΐαρε οἵ ἃ σοοά 
“ἐγ 116, "26. ΧνΊ]. 1-τῦ, ῬΡ. 268-272; 
85 ἰο γεαῤίγρ, ἐλγεδλίγρ, τοϊργοτυ- 
ἔγισ, ΘΏΒΘΙΒ 50 ΒΊΟΥ δηα ψΠὮ σῇ 
σοτγθοίηθβϑ [δὲ [86 ΟὨἿΥ σΟΠΟΙ 5ΊΟὴ 
15. “86 πταβί Βαανα Κῃοννῃ δροαῦΐ {Π658 
τηϑίϊθιβ ῬὈχενίοιϑν Ὀὰϊ τῃοοῃ- 
βοϊοιϑίν, 26. χν 1]. 1-τὸ, ΡΡ. 272-275; 
ἃ5 ἴο ρῥἰδηϊίηρ, [δο]5. ἰρῃογαηΐί Ῥαΐ 
ΘΏΞΥΨΕΙΒ ΘΟΥΤΘΟΙΙΥ ; 15 ἰγρα οἵ ὧ7γ 8η4 
γροΐξέ 50115. ἰὴ Αἰξίοα ; Ῥίαγϑ οὐ [ἢ 8 
ΜΟΓ͵Α͂ ““γϑ5᾽ ἴῃ ρἱοίασίηρ [8 στονίῃ 
οὗ νἴῃθϑ ; 85 ἴο ἴῃς ἤρ-ίγε  δῃηᾷ 16 
ΟΙίνε ; πιμᾶς [δὲ δῇοι 8411 Ὧθ 15 ποῖ 

50 ἰρῃογαηΐ ; ταθοίίϊηρ οἡ {Π6 ὑτο- 
οθος, ἴθ ἀϊβροβθεαᾶ ἰὸ δ5ικ, “Ὁ ο688 

ἰαδοβίηρ οορϑῖιϑέ ἰὼ Ραίηρ απ68- 
[ἰομ5 ̓ ῖ5 δχρίϑδηδίίϊοη οἵ με 
Ῥυϊμοΐρῖα οἵ ἰθδομίηρ ὈΥ ΘΏΔΙΟΡΊΘΒ, 
26. χΧῖΧχ. τ- τό, ΡΡρ. 275-279. 

Α515 γῆν, 1 τῃ6 ἀδίδ!]5. οἵ 16 τί 

οἵ ὨΒΌΘΠΑΓΙΥ ἀτα ἰῃπ5 ΘΑΒΥ ἴο ἸΘΑΓΏ, 
411 ξατταθύβ ἄο τοί ἴδαγθ δἰκα, δηᾶ 
ἴ5. ἰηϑίγαοίθα ΌΥ ᾿ἰβομοπΊδομιβ {μδΐ 
οδτα τόσα {Π80 πον ])εᾶρε ἰ5 μθθαθα 
ἴο ϑοοθοβ ἴῃ ἀρτισα!ατο, πὶ [ηϑΐ, 

σίνεῃ [86 γτϑααυίϑιία ἢθθά δηα ΘΏΕΓΡΥ, 
1τὴ68 Ῥαγϑαϊ οὗ ἀρτιοα!αγα 15. ἃ τοδί 
Ραγίηρ ἰμνεβιηθηί, 26. χχ. τ [0]]., 
Ῥ. 280 ἴ0]]. ; 15 ἰδὲ Ἰηΐο {86 βϑογεῖ οὗ 
Ῥαγίηρ ἰαηά, οὐ ἰνατηρ᾽ 11, Δα 56}}- 
ἴῃ ἴἰ εἴ ἃ στεαὶ ργοῆϊ (8 “"Ἅἀἰβοονεῦν 
οὔ Ἰϑομβοιλδοδυθ ἕαϊμογ, ψο οὗ 8411} 

ΑἸμδηΐδηβ μαᾶ ἰδ6 σγεαίαθϑι ἰονα ἴὺσ 
αισυϊουϊαγαὶ ρυγβα 5); 855 8. ροϊηϊεα 
αασϑίίΐοη, δηᾶ 6515 δε ἴῃῇε φιλο- 
γεωργία οἵ ᾿ϑοβογηδοῃιιβθ᾽ ἰδίμευ, 
ΨΜΏΪΟΏ 5ΈΘΙῺ3 ἴο ὈΘΩΥ ἃ β: Πρ τα- 
βει αηος ἰο ἴῃς φιλοσιτία (σοτη- 
ὨπΏρΡΕΙ) οὗ [86 τχθτομαηΐ (ἃ ΒΌΤΩΟΓΟΙΒ 
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ἸΠαβίγαιοη); αὐτῖνες αἱ ἃ “" οοῃ- 
οογάαϊ,᾽ ἐὖ. ἠὖ. 2τ-29, ΡΌ. 285-287 ; 
ῬΓΟΙΘθθε5 Ηἰτηβ  ρεγβυθαθα ἰῃϑί 
“ἐὉΓ 411 1᾽6 ἃτῖβ 1ῃδι οἵ ΒυθρδηγΥ 
Ϊἴ5 1Π6 δαβίθοῖ ἰο δϑύπ ̓; [50ῆο- 
ΤΏΘΟΠ5 ΟἹ Ἠϊ5 546. βαρβοῦθεβ. ἴο 
1886 ορϊπίοῃ οὗ, ἰῃδΐ δ5 τεραγᾶβ {88 

ἴδου τ οὗ σοϊμτηθηάῖ (Ϊοὰ ἰ5 
ΘΟΙΓΠΟΙ ἴο ΘνοτΥ Κιπά οἵ Ὀ. 5655), 
ῬΘΟρΡΙΒ ἀἰῆἔδν ἸΑΥΡΈΪΥ τοὶ μα 8}- 
ΟἴοΓ ; δηά {15 ἴδοι (ΡΔΙΥ 
ἀϊν] 6) 15 οὗ ρυθαίθϑβε ἱτηροσί ἰῇ θυθῦν 
ΟΡδγδίίΐοῃ ΨΈΏΪΟΒ πεϑεϑᾶς ἰὴ6 ἰηβίτγα- 
τηθηΐϑ  Πγ οἴ τηθῃ, ποῖ ἘΧΟΘΡΌ ΩΡ ρτὶ- 
ουἰΐαγα, 26. Χχὶ. τ [0]]1., Ρ. 287 [0]]. 

Ἃ(Δ5. 1τΠη6 αοδηΐγαὶ ἔρυτα οἵ {με 
Δ, γ)»ηο522472), ΘἸοαρ ΜΠ οεγίδίη 

. οἴδεουβ δι] θα Ὀγ (811165, δῃα ᾿πνϊῖςὰ 
ἴο φ,βδοβ ἢϊϊ5. Ὀδπαθεῖ 85 “"ῬΕΥϑοῇ5 
ΜΏΟ Βανα αἰζαϊηθά, ἰο Ῥυσν οἵ 
5001 ; Ῥαηῃίοῦα δ] ] ας οἱ 5 ψγ15- 

ἀοηλ, ρῥυγοθῃαβεα ἔτοη 1ῖἢ6 ρτβξαΐ 
ΒΟΡἨἰδίβ αἱ Ἰαγρὲ οοϑδί, ψΏθγεαβ ἢ6 
Θηα ἢἶἰβσ δἵξβ οἱ ιδηά-ο-τηου τ ἢ 
ῬΕΠΟΒοΟΡΏΘ β ἢ ἀθοϊ θα ἰῃὴ6 ἰην]ίδ- 
τἴοη, Ῥαΐ, πο ἰο ἀϊβρίθαβε (811145, 
ῬΓασοην Μὰ [6 τοϑί ἀρῦθαὸβ ἴο 
ΘΟΟΘΟΙΠΡΔΏΥ ΠΕ Ὠοβί, ,5γ}7722. 1. 3-7, 
ῬὈ. 294; ΔΡοΞβίσορῃιθθ (811185 ἃ5 8 
ῬΓΙΏΟΘΙΥ δηἰογίδϊμοσ, ῆο, δανίηρ 
βεί Ὀβίογαε [15 ρυδϑδίθ ἃ [ΔῈ1||655 
αἸπηθσ, ταδί ἡδοάς ἴδθαδί ἐγ δῃᾶ 
ΘΓ οἱ ἀθΠΠρὨ τα] οἰρῃῖα δηᾶ βοπηᾶϑ, 
Ῥαΐ ἀδργεοαίθα {86 δαάϊίοη οὗ πη- 
συθδηΐβ ; 815. “τι 16 ̓ ᾿ οὗ βοθηΐβ ; 
απο ἤγεορ, οχ ἴῃ6 ἔγαρτδῃςβ οἵ {γὰδ 
ΠΟΡΠΙγ, τεβοῦνεα ἴοὸγ οἱᾶ τηθῃ ; 
αυοίθ5 ΓΏΘΟΡΉΪΒ, 35. [Ο]]. ; δῃά ἴο 
ΤΙ γοοη 5 “1)ὸ γοῦ θα ἰμδΐῖ, τὰν 
ΒΟ. δ᾽ ΘΏΘΨΕΘΙΒ ἴοΥ 16 δᾶ ““(δεαΐ 
Ὧδ ἄοδϑ, δῃᾶ μεῖς ἰμ6 ρῥτγϑοδρί ἰηΐο 
Ῥτγϑοίίοθ,᾽" εἴς. ; Ῥγοόροβθθ ἴο αδίεγ 
τὴ6 ἀδβθαΐβ!α ψφαρϑίίοη, “"δῃ ψ]5- 
ἄοτῃ Ὀὲ ἰδαρῃΐ ΡῬ᾿᾿ ἰο 8 ποσα ορρου- 
ἴ0ὴ6 τηοπηθηΐ, 26. 11. 2-7, ῬΡ. 298, 
209; ὦ 27οῤος οἵ [Π68 ρἸΓ}5 ρεγίογση- 
ϑῆο Υ]Ὸ [86 Ὥοορβ, αἴριαθθ (δαί 
ὙΜΟΤΆΔἢ 5 Ὠδίατα ἴθ πουγῖ56. ἸΏΓΟΥΙΟΥ 
ἴο Τη8η᾽5, ΜΨΏΙΟ, 5ῃουα Ὅ6 δῇ βῆ- 
οσουταρετηθηΐ ἰο ἴἤοβα οἵ [86 οοτ- 
ῬΒΩΥ͂ ΝΟ Ὥδγε ψῖναῈ5 ; 1Ὲ ΤΟΡΙΥ ἴο 
106 βοτηθνγϑί Ὀγιβααα οἤδ]ΠΘησα οἵ 

ΙΝΌΕΧ 

ΑΕ βίμθηθβ, Ἔχρ αίηβ (ὨΠΓΙΟΓΟΌΒΙΥ, 
ΟἿ [26 ΡῥυἹποῖρ 6 οὗ “6 σσὸὺ τλϑτθ᾽᾽) 
ΨΥ Β6 ἰοοῖς Χϑηίίρρα ἴἰο νἱΐβ, 26. 
ἦὉ. 8-το, Ρ. 30ο; 85|.5 ΑῃἐἸϑΘη65 
(ἃ 2γοῤος οἵ ἴῃς ἀδῃποίηρ στ] 5. Ῥου- 
[ουτώθθοθ Μὰ {Πῃ6 Κηΐϊνθ5) ““ 1] 
ΘΔΆΥ ΟὯ6 ΟΝ ἄδην παῖ σουγαρα οδῃ 
6 τδαρῶτ ν᾽ ἃ 2γοῤος οἵ ἴῃ8 Ῥογ᾿ 5 
ῬΕΓΟΥγΆ ΠΟΘ, οοσητηθηΐθ Οἡ [26 6η- 
Βϑπορα Ῥδϑαΐγ οἱ 5 ὈΟΩΥ͂ ἴῃ τηονε-᾿ 
τηθηΐ ; ψου]ά πὸ ἰο Ὦανα ἃ ἀδῃοϊηρ 
ΙΘ5ϑοῇ ὨΙΤΊ561 ἔτοτα [06 γυδουβϑῇ ; 

ἀείοῃηδς 85 ἰαβία ἴὺσὺ ἀδποίῃρ ; 
ΔΡΡΘΑΙ5 ἰο Ομαγσηϊᾶθα “1 6 αἸα τοί 
οϑίοῃ ἴση ἴῃ [26 δοῖ ΟὨΪΥ [86 ΟἾΠΘΓ 
ΤΊΟΥΠΙΩΡ ὁ οἷἰο., 26, ἐδ, 15-20, ὈΡ. 
3202, 3502; 1 ἀγιηϊηηρ ἰ5 ἴο 6 [88 
Γὰ]Θ οἱ {ῃς ἰξδαβί, δρρίονθϑ, Ἀσΐ, 

“1 (ΟΥΡΊΔη ὈὮγαβα,᾽᾿ ΡὈγεΐευβ ““8 
[τεααθηΐ Π11Ζ2Ζ]6 ᾿᾿ οἵἉ 5Π1811] ΡἼβιβϑθϑβ ἴο 
Ιαῦρθ ροίδίζοῃβ, 26. 26, 24-27, Ῥ. 
8405; δνίηρ Ραββα δὴ δῃσουϊ 
ΟὨ ἴῃς γοῦσηρ ρθορῖα δῃᾶ {ΠΕ ]Ὶ 511} 
ἴο ΘΙηιι586. [Π6 ΘΟΙΏΡΘΩΥ, ᾿ἰπδϑίβ (δὶ 
ΤΠΘΙΓ οἰ ἄθβ βῃβουᾶ ἄο βοτμείῃϊηρ 
ΠΟ, ἴο πεοϊρβίθη τῃ6 [δϑενν ; 
ΕΡΡΘα15 ἴο (δ ας ἰο ρῖνε [86 ῥγο- 
ΤΩΪΘΘαῖ, Θχῃοη οὗ δ15 ψιίβάομι ; 
βαρρεοίβ δι ῬΒΙΠ]Οσορῆϊο ραϑίϊμιθ, 26, 
111. 2, 3, Ὁ. 306; 26 ἰδξ [δἴατν οἵ 
128 οτάϊπαυν ῥαψωδοί (ΤΕοΙ(6Υ5), 
Ῥοϊηΐβ ουΐ δὲ 86 ν μανθη [ἢ6 Κον 
ἴο 1ῃῇὩ8 ϑρίγυθ! τηθαηΐηρ οἱ τῆ68 
ΘΘΟΙΘαά, ἰοχί, πᾷ τα Νιοδγαίαβ, 

ΨΏΟ Ὧδ5 ῥϑια ἰαῦρε ϑυσηβ ἴο {6 
στθαῖὶ ᾿πίουργοίουβ οὐ ΗἩοσηθγ, 15 ἴῃ ἃ 
Ῥαίίοσ Ῥοβίτοῃ ; ἴα [ῃὩ6 σ6ῆϑ86 οὗ 
ἴῃ6 σοΙΡΘΩΥ 85 ἴο ψγ8αΐ (6 Υ Ψ1}} 
ΘΟνΘΥΆΠν αοίθηα δ5 [ῃθΓ (μ68ῖ5 ; 
ΘΏΔ [ΟΥ ὨΪτΏ561 δβοϊθθληϊν δβϑοσίβ 
1η8ὲ Ηἰβ ““Τογίθ ̓᾿ οοηῃϑδίβίβ ἐπὶ μασ- 
τροπείᾳ, 16. τό. 6-το, Ὀρ. 308, 209 ; 
βαίβ [)6 ΡΒΠ]οβορῇϊοδὶ ἄθραίΐα ροϊηρ ; 
ῬΙΑΥ αν ᾿ηίογνθηθθ Ὀεαϊνεε (81Π1685 
Δα Ὠἷ5 ογοϑϑ- χοῦ ΑἸ 5 ἤΘΏ65, 
26. ἵν. 1- 5, ῬΡ. 310, 311; ΟοΙΏΤηΘηΐ5 
ῬΆΠΗΪΗΡΙΥ οὐ Νιίοδγαίαδ᾽ ἘἩΟΙΊΘΙΙΟ 
““ΟὨΐο παῖ σῇ ϑυθείθῃ ΟΡ δἃ5 
Ἅ61 δ5 θἱαϊίου, ̓ ἡ 26. 26, 8, Ὁ. 3215; 
ΪΏ ΔΉΜΟΥ ἴἰο [ῃ6 Ῥοαδβί οὗ (ΠΟ Ό11|5, 
1πῖ Ὧδ6 οοὐἹᾶ Μὴ 8. Κὶβθ ἴσοσὰ [8 
ἀδηοϊηρ ΕἸ ΟΥ ῬὈΟΥ͂ τοτε βρεβαά!ϊν 
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γἱίηοαΐ ἃ ΜΟΥ βροΐκθη ἰμδη οου]ά 
ἴΠ68 5858 (ψῇο 15. “" ὉΡΊΙΟΓ ΤΏ 81] [ῃ8 
ΘΠ θη οὗ {ῃ68 ϑαϊγτις ἀγασῖθ᾽) Ὁγ Πα] 
α Βυηᾶγοα ΘαΡ 116 ἀγραπιθηΐβ, ρσο- 
Ῥοβ65 ἴο ονίβϑδίῃη 8. νϑγαϊοΐ οὐ {π6 
Ῥοϊηΐ οἵ Ῥδααΐ ῥγεϑθηῖν δἱ [ῃ6 Ὅ6Γ 
Οὗ 188 δ5αἰα στ] δηα ῬοΥ ; ργοίθϑδίβ 
δϑοϊηϑί [ῆ8 οοπίίηπα] ἀγαρρίηρ ἴῃ 
οἵ ΟἸρθιηϊαβ Ὁ Οὐ ορυ]α5 ; ἴῃ ΥὙΘΡΙῪ 
ἴίο ΗοΙΠΙΟΡΈΠΘ5, ρῖνοϑ 8. Πἰβίουυ οὗ 
188 τηδίααν ἴτοσὶ νυν ἢ; Οὐ οΡυΪι5 
ΒΌ ΕΓΒ; 6115 ον ΟΥῖο οοῃδίρτοά 
Ἦἰ5. 5οῃ ἴο Βίτη πορίηρ᾽ ἴοῸΓ ἃ οὔτε, 

ΔῊ ον ἴΠ6 ῥβίϊθηὶ 85 Ῥγοβρεγεά 
51π06 ; ἰηϑϑίβ. οἡ {ῃ6 ἀβδῆρε οὗ Ἔνθ 
ὃ Κίϑθ [οἵἷ, Ζ7εγι. 1. 111. 8-147; 
ὨΏΓΤΩΟΥΤΟΏΒΙΥ Δ Ὠ}115 [86 ΔρΡΡροβίιθηθϑϑ 
οἱ ΟΠΒδγγᾶθβθ᾽ ταϊοτὶ (Ῥηγϑίοϊβῃ, 
Ὦδθα] {ἢ γ561}) σοηοεγηίηρ ἨΪΠ1561 
8Δηα 1ῃ6 ρΡαιϊθηΐ αἱ {Π6 ρταιηγηδγθη 5 
Ῥογίηρ᾽ ΟΥ̓ οὔθ Ὀοοΐ 5ἰ4β ὉΥ 5ἰάβθ, 
Θηα ΓῺ 5. ΟΥΤΟΡΪ.5 ἰο Ὠο]ά δἱοοῖ 
111 5 Ῥβασζὰά Ὧδ5 ργοόονῃ, 53.772. ἵν. τ6- 
28, ῬΡ. 215-217 ; 0811|5. οἡ Απί- 
56 65 ἴῃ ἢ15 ἔπτη ἰο δχρίαίϊη ον 
Ἱ Ὠ15 ϑοδηίῦ πιδαπβ ἢ6 οδῃ Ὀοδϑί 
οὗ ψθϑιῃ, 26. ἐδ. 34, Ὁ. 5το; Δηΐ!- 
βίμθηθϑ (ἴῃ οουτδα οὗ ἰδ Βρ6θ. ἢ) 
Ροϊηΐβ ἴο, ““ΤτΌτὰ ἰπὶ 11 νὰ 5 1 σοί 
1658 τίσμθβ (οἵ {π6 50})}; δε, αἰά 
Ὡοΐ ΒΌΡΡΙΝ τὴβ ψ  ἰΐ ὍΥ͂ ψψεῖρϊ ΟΥ 
Τηδαβαγα,᾿ εἰς. ; νῆα ΑπΕϑίῃθηθ5 
να} 165 τηοϑί 15. ““Ττοδάοτα ἰο βρθῃάᾶ 
ὙὙΏΟ]86 ἄδγα ἴῃ Ῥυγεα βομοϊαβίῖο ἰμίου- 
οοῦτθα ΜΠ, ἰο ψῃοτα ἢθ ἰ5 ἀθνοίβα, 
εἴο,, 26, 26, 43, 44, Ὁ. 321; ψου]ά 
ΒΊΔαΙΥ Ἰϑατῃ οἵ ΗἩογτηοοσγαῖος “δὶ 
Βθύνίοθ Ὧἣθ ῥῬᾶᾷᾶγβ (ῇες ροάβ. 850 ἴο 
ΒΘΟΓΘ {Π θῖν ΠΟΘ ῃ1ρ,᾿ σοποϊπᾶθδ 
ἰ8αὲ [886 ρσοαβ ἀεί ρης ἴῃ καλοκά- 
γαθίαω, ἐδ, ἐδ, 49, Ῥ. 323; αμάᾶ ἐξέ 
͵γζασισαρ, γὲ ἰῃ6 σοιγαρίίοῃ οὗ ἢ]5 
ὈΟΥ͂ ; ΔΡΡΙΪΘ5 ἷ5. “" δἰθηοῇ 5, 1ὖ. 26. 
553-55, Ὁ. 224; ἀοίεμαβ. ἢἰθ. ον 
1Π6515, δῃονιπρ ἐμαὶ 6 αἵ ἢ 
Ῥοαδδίβ 15. δίεσ 411] ποῖ 80 ἀϊβογεάϊ- 
816 ; ἄδνοϊνβϑ ἴ ἀρθη {86 δύοῃ- ο- 
Ὀδίνγθθῃ Απ ἰϑίῆθηθς ; τηδηϊὶοηβ 1ῃ6 

{Πα Ρἢ5 οὗ Δηἰϑίμθηαβ ἰῇ ἰηΐτο- 
ἀποίηρ' ΠΟ ρ]6 5. ἴο οπα δἀποίμθγ, ἐ. Κι 
(4111ὁ5 δῃᾷ Ῥιοάϊοας, (δ Πἶα5 πᾶ 
ἩΙΡΡίαβ, ᾿ϊῃιβοιῦ απαᾷ τὰς Ἐογδοϊθοὶ 

ΒίΓΘΏΡΘΓ, ἈΙΠΊ561 δηα ΑΘβοῦγ]α5. οὗ 
ῬΗΙΪα5.; οδθηοὶ Ὀὰκΐ σοηοϊαάθ (μδὶ 
Δπητβίρθηθβ 15. ἃ ἢιϑί-ταία. τηδίοῃ- 
ΤΔΘΚοσ, εἰς,, ἐό, ἐὄ, κό6-64, ὈΡ. 325- 
428; γὲ 188. οαϑε8, ν. Ογέξοφιεζμς, 
0815. ἀροὴ (ΠςτοΡυΪὰ5 ἴο ἀηαεγρὸ 
(ῃ6 ἀνάκρισις ; οΥΟ55-ΘΧΘΙΏΪΠ65. ὨΪΠῚ 
8ἃ5 ἴο ἴῃ8 χυδ!ν οἵ Ῥεδῦίν ; ὑτονθβ 
ἴμαΐ Ὠἰ5 οὐγῇ δυξϑ, ποβθ, τπηουῖἢ 816 
(ῃῆ6 Ἰονϑίίοσ, δῃα ἐπὶ 15. τϑϑϑιὰ- 

δ ίβηῃοβ ἴο 188 ΘΙ1ΘΠῚ 15 ἃ ροϊῃΐ ἴῃ 5 
ἵδνουῦ ; αἰγθοίβ. ὑγοοθεάϊηρβ δῖ [88 
ΘὨΩ οὗ (6 {{18] ; ἀπμδηϊπηοιῖβ νϑγαϊοΐ 

αρϑιηβί, 26. ν, 1-ῖο, ῬΡρ. 228-351; 
αγρα Φ’ο» ηορε,65 ; Δ51κ5 ἘΤΟΓΤΟΡΈΠΕΚ 
(γο ἰ5 βθηΐ ἴπ 186 τηϊάβί οὗ [ῃ68 
ΒΘΏΘΓΔΙ ὨΠΡΡῈ) ἰο ἀξῆμε παροινία 
(α ἀγαηῖκθη Ὀγα]1); αἰβοῦβθεβ [86 
ἀβῃηϊίοη Ὠυτηογουϑίν, 26. νἱ. τ-ῦ, 

ῬΡ. 331, 332; ὃ Ῥ3θόϑθαβρα οἱ δι 
Ῥείψεθῃ, ὡπὰ 256 κδγγαστέδαγε (ΏΟ 
ΘΡΡΑΥΘΏΓΙΥ Πδι5 βεθὴ [86 “" ΟἸοπαβ ᾽᾽); 
νϑηΐαγοϑ 1η 56] -ἀθίθδηοθ 8. “" ΤΡΊΑ ᾿" 
Ἶοῖκβ, τρβτίηρ ἃ ρὰη οὐ ἀνωφελε- 
στάτων, ἰδ. 16. 6, 7, Ρ. 333; απμᾶ 
Ῥλείῤῥιως (ΟΘΘ. σου ρδιθοη5. 16 
““Οἄοτοῦβ᾽᾽); ϑισοοθαᾶβ ἴῃ δ] αυίηρ - 
“168 5ἴοστη ἴῃ ἃ ννἱπδ-ϑίοαρ,᾽" ἐό, ἐδ. 
8-1ο0, Ὁ. 3324 ; {0115 ἃ σαίοῃ, 26. νἱ]. 
1, Ὁ. 335; ΔΡΡδδΙ5 ἴο (88 ϑυγαούβθῃ 
ἴῃ ὈΘΠΔ1 οἵ ἰῃῆ6. ῬοΥ δηᾷά 911] ἰο 580- 
ΒΕ π|6 ΤΟΥ 1Π6 τιαγνεῖὶς οὗ [η6 δογοραΐ 
ΒΟΙΏΘΒ Ῥβηίογηιτηθ ἴῃ ἄβηςθ, ΒΟ ἃ5 
ἰὴ αἀτδορο, 1ὴὼ6 Ἡοῦῖβ, δηᾶ τ88 

ὨγΠΡἢ5 α΄ τηϑᾶδβ ἰο ἐγεδα ἴῃ ρίο- 
ἰπγοσ, 26. ὁ. 5- τ, ῬΡρ. 335, 326; 
οσϑαῦϑ 8. ὭΟΥΘΙ δρασηθηΐ ἰῇ Ὀγαῖβα 
οὗ Ἔρως (ἀϊνίηθ. Τιονα), 1:6. νἱ]]. τ 
ἴο]1,, Ρ. 4336 [0]]. ; σϑῃποί παῖὴξ [Π8 
{π͵θ6 θη ἢ6 ἢδ5 ποΐ Ῥβθὰ “ἴῃ 
ἴονα ̓ [οἷ 2Ζεηι. ἸΨ. ἴ. 2,0. 130]; 
ἢδ δηᾷ 411 [86 σοπΊρΡΘΩΥ 81Ὸ νοΐ ΓΘ 5 
(θιασῶται) οἵ τῇς ρσοά, 26. 16. 5, Ὁ. 
3371; αμῷά «Αἀρμέϊείλερες ; ὈΪαγα (86 
σοσποὲ; δροϑίζορῃϊδος (81185 85 ἃ 
Ἰονθῦ οἵ τῇς. ποδ]θβὶ ἰγρ6 ; οὐ Αρῆ- 
τοῦϊέ ““ Οὐτϑηΐϊα ἡ δῃᾷ “Ῥβῃ- 
αἀδγαοβ,᾽ 26. Ὁ. 3-τπιτ, ῬΡ. 338, 330; 
αηῷώὦ Φ͵εγγηορόηος, ἰο5.]Π65 (δὶ Ἰονα 
ΟΥ (88 50] ἰδ φΥΘΘΕ ΞΌΡΕΓΙΟΥ ἴο 
ΟΑΥΏΔ] δξδοιίοῃ : ἰμαὲ 186 γὰρ δαπ- 
οδίοῦ ΜΏΟ ἰγβϑῖη5 δῃηοίθογ ἴῃ [.6 ρα 
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οἵ νἱγτίαθ ΤΑΥ͂ ψΜῸῈ2]}} Ῥ6Δ Ὠοπουζεᾷ, 
85 Ομείγοῃ δῃά ῬΏΟΘΠΙΧ γεσθ ὉΥ 
ΑΟὨΔ]Π165 ; δροϊορίθος ΟΥ̓ (86 ἰουςῇ 
οἵ τὰὐὐθυ]θηοθ ἴῃ ἢ σρβθοῇ, 26. 20, 
12-24, ῬΡ. 339-342; Μ11 γον ὈΥ 
ταγίϊα ἀὐραπιθηΐ ἰδαΐ μοί τ Θ ΟἿΪΥ 
Ῥὰΐ ροάβ δῃᾷά ἤδύοθβ δϑί ρυϑαῖΐϑ 
βίο Όγ ἔτ] 5810 οἵ [16 5οὰ] ἤδη 
Ῥοα ν δηὐογταθηῖΐῖ ; σοῃοογηίηρ ΖΕΓ5 
Δα τηογῖϑ] ψοθ, Πογϑοΐθς δμα 

186 Τϊοβοῦτσὶ ; ΟἹ 186 οἰγηλοίορυ οἵ 
Οδηντηδάδ, 76. ἐδ. 28-31τ, ῬΡ. 343, 
2441 ΡΌΞΕΑΙ5 ἰο Νιοόγαϊαβ ΘΠ Υ 
ἘοΠιεΥ ἄοα5 ποῖ γοργθϑεηΐ Ῥδίγοο!τβ 
85 ἴῃς ““οοἴηγαᾶθ᾽᾽ οἵ ΔΟἢΠΠΠ]65 ; 

οἰἴθ τὴς. ἔτ ἀϑῃϊρ οἱ Ογεβίθθ. δῃᾶ 
Ῥυίδᾶθς, Ὑμοβεαβ δῃᾶ Ῥειμοίϊβ ; 

Ὧϊ5 βίοΐαγεβ οὐ τς ““δροΐορυ ’᾿ οἵ 
Ῥαυδαηϊαβ ἴἢ θα οὗ 8 ρθϑου]ατῦ 
Ἰλϑε τ ὰὔοῃ ; σομραγθα ἴῃ6 οὐδβίοῃῃϑ 
οΟΥ ἘΠῚΞ δῃαᾶ ΤΏθΡροθ υπίανουγα! Υ 
ΜΠ ἴοβθα οἵ Αἴμθηβ δῃᾶὰ [1,866- 
ἀδθηχοῃ, 26. 26, ,τ-5, ὉΡ. 2344, 
245; ἰδ πα] αὐρυγαθηΐ Δηαῖ ἀρρεαὶ 
ἴο [86 ὨΙΡΏΘΥ 5θῖνοβ οἵ (1165 δηά 
Απὐίοϊνγοιαβ ; σοῃοργηϊηρ ὙΒεοχηϊϑίο- 
0165, Ῥϑγῖοὶθβ, ϑοίοῃ, δηᾶ Τγουγραβ; 

1ὴ68. ορροσγίιιυ οὗ δὴ ““Θαραίτα 
Δηα ““ἀεάσομπομοκβ,᾽ εἴο., δἱ Δίἤθηβ ; 

ΘιΡοϊορίβιηρ ἴοσ 186 βϑυίουβ ἐγ οὗ 
Ηἰβ αἀἰθοοῦχθα, βίαίϊθ “1 85 Ἰοὴρ 
Ὀδθῃ [.ϊ5 ψομΐ ἰο βδῇβδιθ [6 οἱ{γ᾽5 
Ῥϑοϑίο ἴοὺγῦ ΠΟΌΪ6 -παϊυγεαᾶ βοῦ]5, 

δι ]οΟὰ 5. 1 ΡΌγϑαϊ οἵ νἱγίαθ᾽᾿ ; αχά 
Οαἰζίζως, ἃ5 ἴο (86. Ῥεϑί ραϑϑροσγί ἴο 

“Ὁ ΡΟ] |ο 41 ἴδπιθϑ, 26. ἐὖ. 36-43, ῬΡ. 
346-348; Τσοο ΔΡΟΒίγορΪβθθ, ἃ5 
ἴῃ {γα ἢ “44 Ὀδαπίπ] δηα ρσοοά 
τηϑη,᾿ 1. Ἰχ. τ, Ὁ. 348 ; δηά ΟΙΠΕΥ5 
(186 Ἰαβῖ ἴο βοὴ) βεὶ οἱ ψ τ (811185 
ἴο Ἰοίΐη Τγοοῦ δηᾶ Απίοϊγοιιθ ἴῃ 
{πον ναὶ, 26. 1ὖ. 7, Ὁ. 350. 

ΘΟΙοη, ἴῃ6 ἰαΐνϑ οὗ, Ξε. Χχὶν. 4, Ῥ. 
δι; ἰῃῆ6 ψίβάοτῃ οἵ, ϑ'γ72. νἱϊῖ. 30, 

Ρ-- 347. 
Θιθϑιη τοί οὗ ΤΏδβοβ (8 ϑας ΠΟΥ Υ 

οὐ ἩΙΊ6Γ), (88 5Β.Ππ|5 Ἔχρεηᾶθρα ὈΥ 
ΝΙοδγαῖαβ οὐ, ,ϑ)7ηώ2. 111. 6, Ὁ. 308. 

Ξυτδοῦβθη, ἴμ6, ϑῃονσηδῃ ψ] Ἠ15 

ἸτοὰρῈ (ἴΏ [808 ,ϑ'γφεροςίι471), ΘὨΙΘΙΘ 
ἰο ῥτοπιοίβ ἴῃ6 τϑνεῖσν, ὅ)2,22. 11. τὶ 
ῬΡ. 297; 88 ορροχγίπηϊυ ἴοσ, (Απι|ϊ- 

ΙΝΌΕΧ 

. Β6ῃθ5 ἐοφ.), ἐδ. ἐδ. τ3 ἴο]]., Ὁ. 301 
011. ; ϑοοζαῖθς. ψου]α 1|ς6 ἸΘοθοη5 

ἴῃ ἀδηοὶηρ ἔτοτῃ, ἐὖ. 20. τό, Ὁ. 302 ; 
ψγἢδὶ ἢ6 ὑγ] 465 Εἰταβϑῦ προῃ, 6. ἰν. 
52 [0]]., Ρ. 324 ἴ0]]. ;; Ὠ15 ομϑδίδιρῃξ 
ΟἹ ϑοογδίεϑ, 26. νὶ. 6. ἴο]]., Ὁ. 332 
011. ; δοογαῖθϑ “" βἀποδίθϑ,᾽᾿ Ζό. νἱῇ. 

2 ἴ0]]., Ρ. 335 [01]. ; ΤΕϑαῦ τσ ΡΟΙ58 
οὗ, δῃᾷᾶ οχὶΐ, 26. νῖϊ. τ, Ὁ. 336; 
δηΐου, ΨΙ ἃ ΒΡθεο ἰμίγοσποίηρ 
“« Βδοοῆτι5 δηᾷ Αγδάῃβ,᾽ 2ὖ. ἹΣ, τ, 

Ῥ. 349. : 
ΟΥΤΙΔΏ5, ἴ88, ῬΏγυρίδηβ, δῃά Τγάϊδη5, 

Αϑίδίῖοβ γτυϊθα ὃν [6 Ῥεγβίδῃβ, Ζ272422. 
11. 1. το, ἢ. 41. 

ΤΑΝΎΤΎΑΙ ΘΒ, [ῃ6 ἰοτίθαζα οὗ, ΖΞ 2οι. ΧΧΙ. 

12, Ῥ. 290. 
ὙΒαβίδηῃ ψνίηθ, ,ϑγ2ε. ἵν. 41, Ὁ. 321. 
ὝΒΘΡδη5, ἴῃς, δηα τἢε Ἐ]οίδηβ, Ρθου ΔΓ 

150 }{π|1Ο}5 οἵ, ϑ'γ)272. ν]]]. 34, Ὁ. 345. 
ΤΒΕΡα5, τῃ6 561Η5}8. ροϊϊου οἵ (566 

ΘΔΌονθ, “" Βοβοίδῃβ "), ζοφε. 111. ν. 
2, Ῥ. 91. 

ὙΠογηϊδίοοϊθϑ, [86 δηλαϊοῖ ΌΥ ΜὨΙΟ, Πα 
Οὴ (6 οἰϊγ᾽5 ἴονβ, 72ώερε, 11. ν]. 
13, Ὁ. 643; ψοτα-ἰδιηοῦθ, 26. 11]. 
Ὑ]. 2, Ῥ. 99; Ψ͵ὰ5 1 ὩγοῸΡ οοη- 
ΒΟΙΠΏΡ ὙΠ νν156. ΤηΘὴ ΟΥ̓ ἈΥ͂ ]5 
ΟΥ̓ ἰδἰθηΐ, ἰῃδΐ, αἰϊαϊηθα ἰο Ρο]]- 
(1081 δ θηοδὺ ἐ. ΤΥ. 11. 2, "Ὁ. 133; 
ΌΥ ψηδὶ ἐπιστήμη αἰά, δομίενα τῆς 
τεβᾶομι οὗ Ἡ Ί]ααὴ δα. - 111. 30, 

Ρ. 347. 
Τπδϑοάδιαθ (οἵ Ογγεηθ), [86 τηδῖῃα-. 

τηθίϊοΐαῃ, ἤζοηᾷ. ΤᾺ. 1. το, Ὁ. 1:36. 

Τδβοάοίέ (ἃ Ὀεδαίγ), ϑοογαῖθθ δηά, ἃ 
σοηνογϑαίςοη ὅε γί αϑηαίοζζα, ἤἥε7ε. 

111. χίὶ. χα [011., Ρ.. ττ7 10]]. 
ΤὭΏΘΟΡΏΪ αποϊεά, 26. 1. 11. 2ο, ἢ. 

ΤΟ; ,ὅ3.2)72. 11. 4, Ῥ. 290. 
Τμοβαιβ, .ἢ15 νϑοτουβ ἀδθοθάς, 2672. 

111. ν. το, Ρ. 923; δῃηᾶ Ῥεϊπιμῃοῖδ, 
,5.})},,.,2. ΝἹ. 3τ, Ὁ. 344. 

ΓὨγθοίθηβ, ἴμ6, {Πεῖγ Πρ 5}16185 δηά 
Ἶαινϑιηβ, ,ἥθρεα. 111. Ἰχ. 2, Ὁ. τοο. 

ΤΏγχαϑΥυ 5, δηα (ῃ)6 ΟἾΘΥ ΡΈΠΘΓΑΪ5, δἱ 
“ ΑΥγρίηθϑαθ,᾿ (86 οδϑ6 οἵ, τη. 1. 
1. τ8, Ὀ. κ. 

ΓΟΙ 1465, [6 ἀἸδαβίοσ οὐ [6 Αἰ μη ἢ 5 
δἱ 1 ρδάσθία ἀμάθγ, “6γι. 111. ν. 4, 
Ῥ. 92. 



ΙΝΌΕΧ 

ΧΑΝΤΗΙΡΡΕ, ψ]Ὲ οἱ ϑοοζαῖθϑ, δ ροὶ τεᾶ 

απθϑίίοῃ ραΐ ἴο δοοαῖβα. ΌΥ Αηΐ- 
βίῃθῃθϑ σοποουηΐηρ, 772. 11, τὸ, Ὁ. 
20Ο; 8 ϑᾳρροβεα βῇῃγον 5 655 
(5ε6ε “ζεγᾳ. 11. 11.}. 

ΧοΟμορθος, ϑοογαῖθϑ δΔηα, ἃ σοῆνοῦϑα- 

ΟΠ ΟἹ ““1ἴὴ6 αἀδηροΥ οὗ ἃ ζ[κἰθς ̓ 
[8 ΘαΥ͂Υ ““ταοο Θο Οὐ ΟΥ̓ 188 
ΔΌΣ 5], “267ὲ. 1. 111. 8 [0]]1,, Ρ. 

23 [0]. 

Ζεῦβ (1.8ι. σεῤὝϊο7γ), “" Ἐ]ΘυΙΒοτῖοβ 

415 

1)6 Ῥογίϊοο οἵ, Ζδοῦα. νἹ]]. 1, Ῥ. 225; 

ΟἿ Δηα ᾿ἰηαϊἰνίϑι 016, ἢ85 τϑὴν {{Π|65, 
δ γη2, ΝἸΔ. 9, Ὁ. 2338; δὴ διρυχηθῃΐ 
ἴῃ ἔδνουσ οἵ [88 ὨΙροΥ ἴονε ἄγανγῃ 
ἔτοταα [6 σοπαάποϊ οἵ, ἰονναγαβ. ΠΊΘἢ 

ΒΘ ψότηρῃ, 26. ἐὖ, 289, Ὁ. 3243; μὰ 
Δία, ὈΥ, ἃ σοτηπηοι ἰούσῃ οὗ αϑϑενεῖα- 

τἴοη, ΗἰζΘ [ῃὴ6 Εγθηοῇ ον ει 7 
ἤεν. 1. ἵν. ο 6 2455 172. 

Ζευχίθ, τὰς ρτξαίεδί ᾿ἰνίηρ ραϊμίογ, 
ει. 1. ἵν. 3, Ρ. 26; Ξἕξθορ. Χ. 1, 

Ρ. 244. 

ΕΝῸ ΟΡ ΨΟΙ. ΠΙ (ΡΑΕΤ' 1) 

γερο ὃν Ἀ. ὃ Ἐ. Οὐλεκ, ΠῚ ΜΙΤΕΡ, ΖΦ αἰρμδωγρῆ. 





Ιῃ σοπΊρΡΙ!!ΊΙΔηοθ νυν ἢ δοίη ]θδ οἵ (Π6 

Οοργυηρῇηΐ Κοδνιβίοη Αοί οἵ 1976, 

ΤῆΘ ΟΠϊο δίδίθ {Πηϊνούϑιίν ΓΠΌΓΑΓΙΘ5 

ἢδ5 ριοάδιοβά {15 [Δ 51Π}116 οἡ ρϑιτηδηθη ἀγα 6 
ΡᾶΡΘΓ ίο γτθρίδαοθ {η6 ἀθίθγιογαϊθα οὔἹρΊηδ] νου 16 

οννηθά Ὁν [6 ΓΠΌΓΑΓΙΘ5. ΕδΔΟβΊ 1116 ογθαϊθα Ὁν 

Αοιηθ Βοοκθιπάϊηρ, ΟΠαγθϑίοννη, ΜΑ 

2000 

ΤῊΘ ρΔρΡΘΓ τι564 1η {Π15 ριι  ]}Π]οδοη πηθϑίβ (ῃ6 

ΤΠ] ΠγΠ| ΓΑΙ Γοθηΐβ οἵ [Π6 

Απηιοιίοδη Ναίίοηδὶ δίδησαγά ἴογ που] 

ΘΟΙΘΉΟΘ5 - Ροηδηθηοθ ἴον Ργηΐθά ΓΠΌΓΑΓν 

Μαίοχγιδϊς, 

ΑΝΘΙ Ζ39.48-1992. 








